Ecologia Urbana
Direcció de Comunicació i Participació

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DEL
CONTROL D’ACCESSOS PER TALLS DE CARRERS EN ELS ESDEVENIMENTS
ORGANITZATS PER L’ÀREA D’ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I
MOBILITAT, A L’ÀMBIT DE LA CIUTAT, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ
PÚBLICA SOSTENIBLE

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Clàusula 1. OBJECTE
L’objecte del present plec és definir les característiques tècniques i funcionals per a la
contractació dels serveis d’auxiliars i coordinadors/es per controlar els accessos per
talls de trànsit de vehicles durant els dies que tinguin lloc els esdeveniments organitzats
per l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat (a partir d’ara Ecologia
Urbana) a l’àmbit de la ciutat, amb mesures de contractació pública sostenible.

Clàusula 2. FUNCIONS I CARACTERÍSTIQUES DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
Les funcions bàsiques a desenvolupar seran les següents, amb independència
d’aquelles altres especifiques es puguin fixar per a un esdeveniment concret:
-

-

-

-

-

Col·locació i retirada de les tanques o altres elements destinats a la senyalització de
les restriccions als vehicles segons les indicacions prèvies proporcionades pels
serveis de Guàrdia Urbana.
Impedir l’accés de vehicles i/o vianants a la zona o itinerari afectats determinats. Per
a tal fi, realitzar els desviaments adients per aïllar la zona als punts que se’ls hi
assignin.
Senyalitzar els itineraris i/o els llocs perillosos, mitjançant la col.locació dels
elements adients (tanques, cons, senyals, etc) de manera que no provoquin
confusió per a la circulació rodada aliena a l’activitat. Retirar o esborrar els esments
elements una vegada finalitzat l’esdeveniment o en el moment determinat per
l’autoritat competent, deixant els materials recollits segons les circumstancies en
que s’han troba inicialment i/o les instruccions oportunes.
Informar a la ciutadania afectada dels itineraris alternatius i/o temps previst de la
normalització del trànsit.
Servei d'informació per facilitar l'accés als vehicles autoritzats d'acord amb les
indicacions prèvies i/o informar de les rutes alternatives i els horaris previstos de
tancament.
En situacions d'urgència i necessitat, avís als serveis corresponents.
Comunicar les incidències que sorgeixin durant la prestació del servei i que estiguin
relacionades amb el compliment de les seves funcions.
Elaborar les operatives dels serveis referits en les presents condicions.
Participar a les reunions prèvies de coordinació operativa que es determinin.
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-

Representar l’empresa adjudicatària als òrgans de coordinació que es determinin.

Clàusula 3. ORGANITZACIÓ OPERATIVA DEL SERVEI

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

El servei objecte d'aquest contracte garantirà el servei de control d’accessos en els talls
de carrer al trànsit de vehicles els dies que els esdeveniments es portin a terme a
l’àmbit de la ciutat.
Les necessitats del servei es descriuen a continuació amb l’horari corresponent:
-

Serveis de mati: entre les 8.00 h i les 15.00 h del mati.

El servei comptarà amb la següent estructura:


Coordinadors/es del servei

L’adjudicatari designarà 10 coordinadors/es per a cadascun dels esdeveniments.
Tots/es ells/es hauran de ser majors d’edat i tenir l’Ensenyament Secundari Obligatori
(ESO) o mòduls de nivell 2 o certificats de professionalitat del mateix nivell o
qualificació acreditada equivalent del catàleg de qualificacions professionals vigent o
coneixements adquirits en l’acompliment de la seva professió.
Es faran equips formats per 1 coordinador/a que tindrà, com a màxim, 11 auxiliars al
seu càrrec d’acord amb les necessitats de disseny del servei.
Les funcions seran les següents:
-

-

-

Els coordinadors indicaran de manera precisa a cada un dels integrants del servei
auxiliar de trànsit habilitats la funció que han d’exercir, d’acord amb la memòria
aprovada per l’autoritat competent. Hauran de facilitar als auxiliars de trànsit la
documentació concreta respecte de la seva tasca (plànol, indicacions escrites,
telèfon de contacte per a incidències, telèfons de serveis d’emergència per a
situacions imprevistes, etc)
Informaran a la Guardia Urbana dels vehicles que, tot i les mesures de prohibició
establertes, restin estacionats a la zona afectada per l’activitat i puguin entorpir el
seu normal desenvolupament.
Assistiran a les reunions prèvies de coordinació i posterior de valoració convocades
per Ecologia Urbana.
Vetllar per l’adequat funcionament de l’equip de treball de l’empresa adjudicatària.
Efectuar el seguiment dels actes que es desenvolupin a la via pública, garantint la
seguretat de la ciutadania.
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-

-
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-

-

Complir amb els processos de funcionament marcats per l’empresa adjudicatària,
sense que aquests puguin contradir els marcats per Ecologia Urbana i per la
Guàrdia Urbana.
Comunicar a la Guàrdia Urbana i/o al tècnic/a municipal d’Ecologia Urbana
qualsevol incidència o fet que consideri de rellevància, per tal de garantir el control i
la seguretat dels , podent establir protocols d’actuació i/o de coordinació amb aquest
cos, tot informant-lo en aquest sentit.
Recollir en un document de control els suggeriments de la ciutadania, incidències
que es puguin produir, la relació dels efectius que s’hagin de substituir i control de
que disposen dels mitjans materials suficients, per al correcte desenvolupament i
cobertura de l’acte. Aquest document es lliurarà en la regularitat i forma que el
tècnic municipal d’Ecologia Urbana determini.
Recollir i canalitzar els suggeriments i queixes de la ciutadania.

Durant tot l’esdeveniment, disposaran d’un sistema de comunicació eficaç amb el
responsable d’Ecologia Urbana.
Igualment disposaran d’un sistema de desplaçament eficaç que garanteixi la mobilitat
necessària per atendre els requeriments dels tècnics d’Ecologia Urbana, Guàrdia
Urbana o dels seus propis auxiliars de trànsit. El mitjà de transport ha de complir els
criteris de sostenibilitat fitxats per l’Ajuntament de Barcelona.


Equip operatiu

És el conjunt dels 110 auxiliars de trànsit que disposaran els coordinadors/es per a
cobrir el servei corresponent a un esdeveniment.
Tots/es hauran de ser majors d’edat i tenir l’Ensenyament Obligatori (ESO) o Certificat
d’escolaritat.
Les funcions seran les següents:
Cada integrant de l’equip operatiu disposarà de tota la documentació concreta respecte
de la seva tasca (itinerari, horaris, plànol del seu subsector, indicacions escrites, missió
a efectuar, telèfon de contacte per a incidències, telèfons de serveis d’emergència per a
situacions imprevistes, etc)
Tots els integrants de l’equip operatiu disposaran per escrit de les instruccions precises
donades pel responsable d’Ecologia Urbana/coordinadors, que hauran estat explicades
prèviament per aquests.
Per tal de garantir el control del punt assignat i del material a utilitzar, així com per a la
correcció de possibles incidències, els auxiliars de trànsit hauran d’estar en aquests
punts assignats amb una antelació mínima d’una hora abans de l’inici de
l’esdeveniment.
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Efectuaran l’aïllament adient per garantir la seguretat dels participants.
Col·locaran i retiraran el material de senyalització adequat que reforci la seva tasca
(cons, cinta d’abalisament, tanques, senyals, etc) Quan escaigui, també hauran de
col·locar i retirar material en la cruïlla anterior a la seva posició.
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Romandran a la posició encomanada fins que així ho decideixi el seu coordinador/a, la
persona responsable d’Ecologia Urbana o la Guardia Urbana. No serà motiu
d’abandonament de la seva posició la finalització de l’esdeveniment, haurà d’esperar
igualment instruccions dels responsables.
La seva tasca i posició complirà uns requisits mínims per a la seva pròpia seguretat.
Evitarà la discussió amb els conductors.
Informarà als ciutadans dels motius del desviament i alternatives.
Vigilaran i reprendran, si fos el cas, davant actituds vandàliques, així com el control
davant l’ús incorrecte de béns i instal·lacions. Garantir els mínims temps de resposta i
resolució davant possibles contingències sorgides durant el servei.
En situacions d’urgència i necessitat, avís als serveis corresponents.
Comunicaran les incidències que sorgeixin en el funcionament de les instal·lacions,
infraestructures o espais que estiguin relacionades amb el compliment de les seves
funcions.
L’empresa adjudicatària haurà de disposar de personal suplent amb la formació i
experiència suficients per a substituir les persones que prestin serveis objecte del
contracte en supòsits d’absències i/o malalties, per tal de mantenir sempre els
requeriments que figurin a la previsió del servei. Aquesta substitució haurà de realitzarse en el termini màxim d’una hora i, en tot cas, arbitrar els mitjans que calgui per tal de
mantenir el servei durant aquest període de temps.
Tot el personal assignat haurà de tenir experiència en el tracte amb el públic i haurà de
mantenir un tracte correcte i acurat, tant amb la ciutadania, com amb el personal
municipal o contractat per al desenvolupament dels esdeveniments.
El personal destinat al servei haurà d’entendre i parlar el català i el castellà.


Equipament necessari

Tot el personal per a la prestació del servei:
-

Hauran de vestir en tot moment amb correcció i presentar un aspecte correcte
d’higiene personal. L’uniforme, serà facilitat per l’empresa adjudicatària i constarà
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d’una armilla i/o peto amb elements retroreflectants que permetin als usuaris de la
via que s’aproximin distingir-los a una distància mínima de 150 metres. Aquest
uniforme anirà amb el logo de l’Ajuntament en les campanyes que es consideri
necessari. L’empresa adjudicatària també es farà càrrec de la neteja i renovació de
l’esmentat uniforme.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Ecologia Urbana es reserva el dret a sol·licitar el canvi de la persona destinada al
servei, en cas que aquesta no compleixi els criteris definits en les presents condicions.
Aquest tipus de substitució s’haurà de realitzar per part de l’empresa adjudicatària amb
un temps màxim de 2 hores.

Clàusula 4. CARACTERÍSTIQUES DEL PERSONAL I FORMACIÓ
L'empresa adjudicatària promourà i vetllarà pel convenient reciclatge i millora de la
formació dels professionals, per adequar-se a les necessitats del servei, que en tot cas,
ha d'incloure obligatòriament les matèries relacionades amb la prevenció de riscos
laborals.
Clàusula 5. COORDINACIÓ I SEGUIMENT DEL SERVEI
5.1 Interlocutors i referents
L’empresa adjudicatària designarà un referent per a la supervisió i seguiment del
contracte, que no executarà cap de les activitats o tasques vinculades directament amb
la prestació del servei descrites en aquest plec.
Aquest referent serà l’interlocutor amb Ecologia Urbana en relació al funcionament
ordinari del contracte, el seguiment de la planificació de l’esdeveniment, rebre i avaluar
els informes d’activitat i rebre comunicació de les incidències i conflictes menors que
apareguin a llarg de la vida del contracte. També assistirà a aquelles reunions
relacionades amb el contracte que determini l’equip tècnic municipal per a la bona
marxa del servei.
5.2 Informes
L’adjudicatària emmagatzemarà les dades i informació relativa al servei realitzat, amb
expressió com a mínim de les hores efectives de servei, la data, horaris, identificació de
l’esdeveniment i ubicació, i l’import total de cada servei.
Igualment, l’adjudicatària lliurarà a la finalització del servei un informe d’incidències per
tal d’avaluar el servei i activar millores.
L’empresa haurà de garantir que tots els punts de prestació del servei estiguin coberts
en tot moment en el cas d’incidències ordinàries o extraordinàries (descansos, anades
al lavabo, etc.)
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5.3 Variacions del servei
L’empresa adjudicatària rebrà amb antelació suficient a la data de la prestació del
servei, la informació precisa (nombre d’efectius, horari, lloc de prestació del servei,
durada i funció exacta) que serà facilitada pel tècnic que correspongui a l’esdeveniment
i aquest serà l’interlocutor entre l’empresa i Ecologia Urbana.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Tots els integrants de l’equip del servei rebran les instruccions necessàries d’acord amb
la informació precisa a que fa referència el paràgraf anterior.
Ecologia Urbana es reserva el dret a variar el lloc de la prestació del servei o la dotació
prevista, per qualsevol canvi en la programació de l’esdeveniment o per necessitat del
servi, amb un límit temporal màxim de 24 hores abans del servei.
La cancel·lació per part dels responsables municipals del servei, per causes alienes a
l’empresa adjudicatària, sobrevingudes amb posterioritat a l’adjudicació, es portarà a
terme en les condicions especificades a continuació:




Cancel·lació comunicada amb més de 24 hores d’antelació de l’inici del servei, serà
sense cost
Cancel·lació comunicada entre 24 hores i fins a 8 hores abans de l’inici del servei,
l’empresa adjudicatària percebrà el 50% de l’import de l’encàrrec.
Cancel·lació comunicada en menys de 8 hores abans de l’inici del servei, l’empresa
adjudicatària percebrà el 100% de l’import de l’encàrrec.

Clàusula 6 . OBLIGACIONS DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA
L’empresa haurà de garantir que tots els punts de prestació del servei estiguin coberts
en tot moment en el cas d’incidències ordinàries o extraordinàries (descansos, anades
al lavabo, etc.)
L’empresa adjudicatària es compromet a elaborar les operatives dels serveis referits en
les presents condicions, així com els derivats d’actes no previstos i/o de variacions del
servei.
Ecologia Urbana es reserva el dret d'ampliar, reduir i modificar els horaris, la qual cosa
no afectarà el preu unitari de l'oferta per part de l'empresa adjudicatària del servei.
L’empresa adjudicatària es compromet a facilitar un número de telèfon de contacte, així
com una adreça de correu electrònic, a disposició d’Ecologia Urbana per a notificar
incidències de qualsevol mena, amb operativitat durant les 24 h del dia.
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L’empresa adjudicatària facilitarà un telèfon mòbil a disposició d’un dels assignats al
servei, sempre dins de l’horari establert, per garantir l’operativitat i seguiment del servei
objecte del contracte.
L’empresa adjudicatària es compromet a supervisar la prestació del servei
periòdicament i en la temporalitat que determini l’Ecologia Urbana, i que s’estableix en
un temps màxim de tres hores. La supervisió del servei es materialitzarà en un
document de control, facilitat per la mateixa empresa i/o per Ecologia Urbana, que
reculli, si s’escau, les incidències i/o substitucions realitzades i que el coordinador/a
lliurarà al tècnic municipal d’Ecologia Urbana en la regularitat i forma que aquest
determini.
El personal destinat al servei haurà d’estar dotat, per part de l’empresa adjudicatària,
del suport tècnic necessari per a garantir la correcta coordinació i funcionament del
servei, segons els criteris següents:
-

L’assignació d’un walkie per cada punt de prestació del servei i, si s’escau, un
walkie pel responsable assignat per Ecologia Urbana.

-

L’empresa adjudicatària facilitarà tanmateix els accessoris per a garantir la qualitat
de les comunicacions (bateries, armilles, petos,etc.)

L'empresa adjudicatària es compromet a complir el servei d'acord amb les indicacions
facilitades des d’Ecologia Urbana, coincidint amb el criteri que marca la Guàrdia
Urbana.
Desenvolupar el servei de control d’accessos en els talls de al trànsit de vehicles,
d'acord amb el que s'especifica a les clàusules d'aquest contracte.
Tot el personal que executi les prestacions dependrà únicament de l’empresa
adjudicatària a tots els efectes, sense que entre aquest o aquell i l’Ajuntament existeixi
cap vincle de dependència funcionarial ni laboral.
Comunicació a Ecologia Urbana de totes les incidències que es produeixin en la
prestació del servei que es contracta, recollint-les al document de control comentat a
l’apartat “funcions del coordinador/a”, de la clàusula 3 d’aquest plec.
Prohibició de comunicar a tercers qualsevol informació sobre l’Ajuntament de Barcelona
que conegui en l’exercici de les seves funcions, sobre les persones relacionades amb
aquell, i també sobre els béns i efectes que custodiï.
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Clàusula 7. DURADA, PREU UNITARI I PRESSUPOST
L’execució del contracte serà de quatre mesos a partir del dia següent a la data de
formalització del contracte, sense possibilitat de pròrroga.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

El servei es licita a preu unitari per equips. Aquests equips estaran formats per 1
coordinador i 11 auxiliars.
L'estimació dels costos salarials s'ha calculat prenent com a referència del conveni
col·lectiu de treball del sector d'oficines i despatxos de Catalunya per als anys 20192021 (codi de conveni núm. 79000375011994).
El pressupost del contracte és de 40.233,04 € IVA inclòs, que corresponen a 33.250,45
€ al preu net i 6.982,59 € en concepte d'IVA del 21%, amb el següent desglossament:
S’ha fet una estimació de 10 equips, cada equip tindrà 1 coordinadors/a i 11 auxiliars,
per 4 dies festius, a decidir per l’organització:
10
110

10 Coordinador/a
110 Auxiliars

Coordinadors
Auxiliars
Cost dia

Total
dies
4
4

839,40
7.473,22
8.312,61

Preu/dia
Import servei
sortida
(sense IVA)
839,40 €
3.357,60 €
7.473,22 €

IVA 21%
705,09 €

Import total
(amb IVA)
4.062,68 €

29.892,88 €

6.277,50 €

36.170,36 €

33.250,45 €

6.982,59 €

40.233,04 €

El pressupost net (IVA exclòs) té en compte el desglossament en costos directes,
indirectes (13%) i el benefici industrial (6%).
Les millores en l’import per dia de les ofertes econòmiques presentades per les
empreses licitadores, no modificaran el pressupost total del contracte.
Es podrà destinar l’import excedent del contracte a augmentar el nombre de dies,
sempre i quan no se superi el pressupost del contracte.
L’òrgan de contractació no està obligat a exhaurir el pressupost establert a la fi del
període contractual.
Clàusula 8. Subcontractació
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Es permet la subcontractació del personal que no faci les funcions de coordinador.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Es designa com a responsable del contracte a la Sra. Ester López, cap de
Comunicació.
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