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A. INFORMACIÓ GENERAL SOBRE EL CENTRE

El servei objecte de la present contractació es prestarà al Centre Sociosanitari Sant Jaume de
Blanes, gestionat per la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS).

El Centre Sociosanitari Sant Jaume de Blanes realitza activitat assistencial Sociosanitària, en
concret l’activitat pròpia d’una residència sociosanitària en la línia de llarga estada i la de
residència assistida i substitució de la llar.
El centre està situat al carrer Jaume Arcelós, número 1, de Blanes, i té una superfície total de
6.864,00 m2.

B. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SERVEI

1- OBJECTE DEL SERVEI I FUNCIONS DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA
L’objecte del present contracte és la prestació d’informació, la custòdia i comprovació de l’estat
d’instal·lacions, i el control d’accessos de l’edifici.
Les funcions que ha d’assumir l’empresa adjudicatària corresponen a les pròpies de les
empreses classificades com a controladors. En general són les següents:

-

Les d’informació i orientació en els accessos.

-

Col·laboració en cas d’emergència en la comprovació de l’estat i funcionament de les
instal·lacions.

-

El control del trànsit en les zones reservades o de circulació restringida dels centres.

-

Control d’entrades, i registre de les mateixes tot impedint l’accés de persones no
autoritzades pel centre (venda ambulant, professionals de la venda i comercials sense
autorització expressa i mendicitat i presència indigent).

-

Control de les claus de l’edifici en col·laboració amb el Departament de Serveis Generals
de la Corporació (en endavant SSGG).

-

Col·laboració en la gestió d’objectes perduts.

-

Assistència al manteniment general de l’edifici.
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-

Col·laborar directament en el pla d’emergència del centre: prevenció, detecció, extinció
d’incendis i evacuació, d’acord amb les tasques que li siguin assignades. En l’oferta
s’indicarà exhaustivament el grau i característiques de la seva implicació.

-

Efectuar comprovacions periòdiques de control per l’interior i exterior de l’edifici d’acord
amb la planificació general del servei.

-

En qualsevol aldarull, advertir del mateix al responsable designat per la CSMS
(coordinador de control nomenat per la CSMS o en el seu defecte el cap de guàrdia) o,
si cal directament a la Policia.

-

Control d’entrades segons l’horari.

-

La gestió auxiliar pròpia de porters, conserges i personal similar.

-

Altres tasques no descrites específicament i que esdevinguin de circumstàncies
especials, relacionades amb els treballs objecte d’aquest contracte, així com aquelles
que li siguin encarregades pel seu referent al centre on desenvolupa la seva activitat.

2- INFORMACIÓ ESPECÍFICA
Per més informació es podran consultar els plànols del centre.
Les funcions s’assumiran en tots els edificis i resta de la finca, patis, aparcament, com s’indica
en els següents punts:
Horaris previstos:

Hores estimades anuals: 1.300 Hores Diürnes
Horaris orientatius:
Dissabtes, diumenges i festius de 9:00 a 20:00 hores.
3- CONDICIONS GENERALS DEL SERVEI

-

Les empreses licitadores hauran de destinar al centre un equip de personal suficientment
capacitat i experimentat per resoldre qualsevol contingència que es presenti com a
conseqüència de la realització dels treballs de control d’accés objecte d’aquest contracte.

-

Els equips humans destinats a la CSMS estaran dotats dels mitjans tècnics necessaris,
exclusius del Servei de la CSMS, per poder dur a terme les tasques assignades. En l’oferta
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es relacionaran els mitjans proposats.

-

La CSMS es reserva el dret d’utilitzar els mitjans humans contractats per realitzar en
l’àmbit objecte del contracte en altres actuacions no descrites específicament en aquest
plec per imprevisibles i que esdevinguin de circumstàncies especials, relacionades amb els
treballs objecte d’aquest contracte entre les tasques pròpies de les empreses de control.

-

L’empresa adjudicatària informarà diàriament informàticament de les incidències que es
produeixin durant el servei a cada edifici.

-

Per a la prestació d’aquestes funcions l’empresa contractant aportarà un mòbil.

-

L’empresa adjudicatària disposarà d’un servei d’inspecció propi per supervisar i controlar el
servei prestat a la CSMS, que treballarà conjuntament amb el supervisor de la CSMS de
SSGG.

-

Es tindrà un referent a cada centre per la coordinació i/o comunicació.

-

Totes les incidències del servei es comunicaran per escrit a SSGG .

-

No es podrà subcontractar aquest servei.

-

L’empresa adjudicatària haurà de presentar el seu Pla de Qualitat i haurà d’establir un
sistema específic de control de qualitat pel servei objecte d’aquest contracte.

-

L’utillatge, equips, etc. que utilitzi per a la prestació del servei o serveis hauran de complir
la normativa vigent.

-

En cas de vaga l’empresa haurà de cobrir el serveis mínims contractats amb la CSMS.

-

Abans de la seva incorporació, el personal adscrit al servei haurà de rebre una formació
específica sobre els centres de duració no inferior a 20 hores de presència, per la qual cosa
qualsevol canvi o substitució d’aquest personal haurà de ser avisat amb la suficient
antelació a SSGG tal i com s’indica més avall.

-

Durant els 3 primers mesos de durada del contracte, l’empresa adjudicatària realitzarà una
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auditoria en relació als mitjans, organització i instal·lacions del centre vinculat al servei, i
proposarà les millores que consideri adients.

-

L’adjudicatari

prèviament

a

la

signatura

del

contracte,

haurà

de

subscriure una

assegurança de responsabilitat civil per un import mínim de 100.000 euros, pels danys que
es puguin ocasionar als usuaris, visitants i personal del centre que correspongui, així com
als treballadors propis de l’empresa adjudicatària que realitzin la seva funció en les
dependències dels edificis, instal·lacions i equipament de la CSMS.

-

L’empresa adjudicatària confeccionarà una memòria anual del servei, amb avaluació de la
prestació, anàlisis d’incidències i propostes de millora, que es presentarà abans del 28 de
febrer de la següent anualitat.

-

L’empresa adjudicatària assignarà una persona que assumirà la gestió directiva del servei
objecte d’aquest contracte i que tractarà directament amb el/la Cap de Serveis Generals de
la CSMS, o persona delegada, els afers relacionats amb el desenvolupament normal de les
feines del servei.

-

L’empresa adjudicatària està obligada a informar verbalment primer i posteriorment per
escrit a la CSMS de qualsevol incidència important de forma immediata.

-

Mensualment l’empresa adjudicatària remetrà a la Corporació de Salut del Maresme i la
Selva, juntament amb la factura, còpia dels TC1 i TC2 corresponents als treballadors
destinats a la realització dels serveis objecte del present contracte, degudament segellada
pel banc.

-

L’empresa adjudicatària està obligada a substituir, a petició raonada i per escrit de SSGG
de la CSMS, a aquelles persones que prestin el servei al centre.

-

El personal de l’empresa adjudicatària anirà vestit amb roba de feina amb identificació
personal i el nom de l’empresa ben visible. L’aspecte general de l’operari i de la seva roba
serà extremadament pulcre, considerant l’atenció que requereix un centre assistencial.

-

El personal de l’empresa haurà fet o es comprometrà a fer el curs teòric pràctic propi dels
Equips de Primera Intervenció (EPI).
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-

El servei es facturarà per mesos vençuts, presentant la factura abans del dia 5 del mes
següent, d’acord amb el format establert al Plec de Clàusules Administratives Particulars
del contracte.

-

L’empresa adjudicatària disposarà, amb horari permanent tots els dies de l’any, de
sistemes de localització ràpids per tal d’entrar en contacte amb responsables de l’empresa
en cas d’emergència.

-

Es garantirà la cobertura de les suplències en un màxim de 30 minuts.

-

Es comunicarà amb 10 dies d’antelació qualsevol canvi temporal o definitiu del personal del
servei amb còpia de la titulació.

C. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A APORTAR PELS LICITADORS

L’empresa licitadora ha d’aportar la següent documentació que estarà subjecte a valoració.

DOCUMENTS A PRESENTAR:
1.- Memòria Tècnica.

-

Organització del servei i pla operatiu amb una relació clara i detallada de totes les

prestacions que es contemplen en la seva proposta, amb les seves característiques i
limitacions.

-

Propostes opcionals de cobertura del servei en funció de la informació obtinguda de l’edifici,

les instal·lacions i activitat, seguint criteris tècnics i professionals de l’empresa ofertant.

-

L'empresa ofertant haurà de relacionar també l'equip humà de treball que posarà a

disposició de la CSMS, suficient per donar satisfacció a les necessitats dels centres pel que fa
als serveis objecte d'aquest contracte.

-

L’organització ha de constar com a mínim d’un responsable que sota la supervisió d’una

persona designada pel centre contractant serà l’encarregada de garantir la qualitat de la
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prestació del servei i de la coordinació amb el centre contractant. S’haurà d’aportar descripció de
l’experiència professional de l’encarregat en aquest àmbit professional.

-

Pla orientatiu bàsic per inici del servei.

2.- Organització general de l’empresa.
3.- Pla de Formació de l’empresa i, en particular, del

personal assignat al servei objecte

d'aquest contracte.
4.- Pla de Qualitat de l’empresa i, en particular, en relació a la prestació d’aquest servei.
5.- Pla d’avaluació de riscos i mesures preventives en relació al treball vinculats a la prestació
d’aquest servei.
6.- Relació de mitjans tècnics i materials que el licitant està disposat a aportar per al
compliment del servei (presència i uniformitat, tipologia dels partes d’activitat, etc...)
7.- Descripció de la capacitat de cobertura davant d’incidències i/o emergències en un temps
màxim de 30 minuts .
En aquesta documentació s’haurà de presentar tot l’indicat i tota aquella informació relativa als
criteris de valoració subjectiva especificats al quadre de característiques específiques del
contracte.
Per tal de presentar l’oferta i donat el tipus de procediment contractual del que es tracta, els
licitadors utilitzaran com a model el document d’oferta tècnica adjunt al present plec de
prescripcions tècniques.

D. OFERTA ECONÒMICA
El licitador haurà de presentar la seva oferta econòmica amb l’IVA exclòs, i expressar la
quantitat referent a aquest impost en partida independent, d’acord amb el model d’annex
econòmic adjunt a aquest plec de prescripcions tècniques.
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