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Museu
Plec de prescripcions tècniques. Contractació del servei d’atenció al
públic del Museu de l’Estampació i Museu Romà de Premià de Mar per
procediment obert
De conformitat amb els articles 28 i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (LCSP):

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte està composat per les prestacions següents:
És objecte d’aquest contracte el servei d'atenció al públic del Museu de l’Estampació de
Premià de Mar (en endavant MEP) i Museu Romà de Premià de Mar (en endavant MR).
Atès que el MEP i el MR no tenen els recursos humans necessaris per realitzar aquest
servei és necessari obrir un procés de licitació per contractar aquests serveis.
Les prestacions del servei es divideixen en dos:
1.1
Acollida i atenció al públic
1.2
Taquillatge i venda d’articles i publicacions del MEP i MR

2. DEFINICIÓ DELS SERVEIS I FUNCIONS
2.1-Acollida i atenció al públic
L’adjudicatari realitzarà els serveis d’informació, acollida i atenció al públic del MEP i MR,
amb la dedicació total estimada següent:
-

2021: 306 hores/any, en relació al MEP, preferentment en dissabte i diumenge i
147 hores/any, preferentment en dissabte i diumenge, en relació al MR i 125
hores variables en funció de dies especials d’obertura del museu (setmana santa,
estiu, dia internacional dels museus, festa major, etc).

-

2022: 306 hores/any, preferentment en dissabte i diumenge en relació al MEP i
426 hores/any, preferentment en dissabte i diumenge en relació al MR MR i 125
hores variables en funció de dies especials d’obertura del museu (setmana santa,
estiu, dia internacional dels museus, festa major, etc).

-

2023: 306 hores/any, preferentment en dissabte i diumenge en relació al MEP i
426 hores/any, preferentment en dissabte i diumenge en relació al MR i MR i 125
hores variables en funció de dies especials d’obertura del museu (setmana santa,
estiu, dia internacional dels museus, festa major, etc).

La proposta haurà de detallar el preu/hora més IVA del servei.
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L'atenció al públic i la informació dels espais expositius es realitzarà de manera
telefònica, telemàtica i mitjançant les publicacions de difusió facilitades pel MEP i MR en
els corresponents punts d'acollida i versarà sobre els diferents espais dels Museus,
l’exposició permanent i les temporals i sobre les activitats i serveis que aquests Museus
desenvolupen en el seu conjunt. A més haurà de poder donar informació general del
municipi donat que el MEP és Punt d’Informació Turística de Premià de Mar.
La proposta haurà de detallar el preu/hora més IVA del servei.
Es considera que les principals funcions d’atenció al públic són:


Obertura i tancament dels equipaments, en els horaris establerts pel públic
en general, horaris de les visites concertades si n’hi ha, i horaris especials si
s’escau. Caldrà responsabilitzar-se de l’obertura i el tancament dels museus, que
suposarà personar-se un mínim de 20 minuts abans i després de l’horari establert.



Activar i desactivar els sistemes de vigilància i seguretat dels equipaments i
tenir cura de les instal·lacions mitjançant el sistema de circuit tancat de TV, si n’hi
ha.



Proposar, crear i revisar protocols d’atenció al públic i funcionament.



Revisar el correcte funcionament de totes les instal·lacions dels edificis
abans de la seva obertura al públic.



Organització i preparació del material i maquinari de venda d’entrades
abans de l’obertura al públic.



Organització de la circulació del públic, gestió de cues i acollida de grups



Conèixer i informar als visitants sobre els museus i els seus espais, la seva
oferta cultural, integrada per les exposicions permanents i les temporals i les
activitats que s'hi realitzen. Donar el suport necessari per al correcte
desenvolupament de les visites i activitats que els visitants venen a desenvolupar.
Si s’escau, informar sobre els diferents equipaments museístics i patrimonials de
la ciutat, així com altres elements d’interès de Premià de Mar i la seva rodalia.



Vetllar pels espais museístics i les peces de la col·lecció i orientar els
visitants del recorregut dels museus. Atendre les consultes i recollir els
suggeriments i/o queixes que els visitants puguin realitzar. Canalitzar amb
immediatesa la informació de les possibles incidències que puguin sorgir.



Dur el control i assegurar l'actualització del material informatiu a
disposició dels visitants (guies, publicacions, cartells, programes, etc.). Control i
actualització de l’estocatge de botiga).



Tenir cura del servei d’audioguies, control, i ensenyar el funcionament als
visitants.
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Manteniment i ordenació de l’espai del magatzem dels materials fungibles
d’autoservei, d’estocatge de botiga i altres mantenint els espais de recepció i
acolliment proveïts diàriament de tot el material de difusió facilitat pels museus.



Atendre les trucades i donar informació presencial, telefònica i
telemàtica. Atenció i coordinació de les sol·licituds de reserva de visita en grup
(visita comentada o no) pels diferents mitjans comunicatius (telefònica, personal,
correu).



Gestió del backoffice de la web (calendari, reserves).



Recollir les dades sobre visitants que s'indiqui, seguint les directrius del
personal dels museus i utilitzant les eines que es facilitaran amb aquest objectiu.
Inclou atenció personalitzada als visitants, seguiment i control d’accions de
coneixement dels públics que faci el museu (enquestes, valoracions,…)



Atendre els grups guiats. Quan es rebi un grup guiat serà responsabilitat de
l'informador posar en contacte el responsable del grup amb l'educador/a que
realitzarà la visita. Acompanyar i atendre els grups que necessitin utilitzar alguna
de les sales dels museus, deixar les motxilles, etc.



Col·laboració amb el personal dels Museus que realitzi tasques a les sales en
tot allò que signifiqui facilitar la visita i millorar-ne les condicions.
Recollida, custòdia i lliurament dels objectes dipositats i control dels que no
es poden introduir o del que està prohibit de fer en les dependències dels museus.




Mantenir els espais de recepció perfectament ordenats.



Col·laboració en la gestió administrativa derivada del funcionament del servei
d’acord amb les indicacions del museu.




Informació al responsable dels museus les incidències que es puguin produir.
Suport als educadors/guies en el muntatge/desmuntatge/neteja dels tallers en
les activitats familiars.

2.2 Taquillatge i venda d’articles i publicacions del MEP i MR
La venda d'entrades es realitzarà en el punt d'entrada del museu, on es vendran o
facilitaran entrades per a cada un dels espais i exposicions de manera diferenciada i/o
conjunta conforme a les directrius dels museus. La venda d’entrades a la taquilla
finalitzarà 30 minuts abans de l’hora de tancament dels museus. També es realitzarà la
venda d’articles i publicacions del MEP i MR.
Les principals funcions de taquillatge i venda són:
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Vendre i/o facilitar les entrades als visitants amb el sistema determinat per la
direcció del Museu segons els preus establerts.



Vendre i/o facilitar les publicacions i altres articles de marxandatge als
visitants amb el sistema determinat per la direcció dels museus segons els preus
establerts.



Quadrar caixa diàriament del total d'accions comercials que s'hagin produït,
tant les corresponents al taquillatge com a la venda d'articles de marxandatge. De
tots els ingressos que es realitzin pels diferents conceptes, l'adjudicatari es
responsabilitzarà de la seva liquidació, d'acord amb les instruccions que defineixi
la direcció dels museus. Es lliurarà la recaptació al responsable designat pel
museu en els terminis que s’estableixin. Totes les operacions comercials que es
produeixin en el marc del servei, sense cap mena d'excepció, hauran de ser
registrades pel sistema informàtic de vendes que proporcionarà el museu.
Exceptuant possibles casos d'error evident en la seva manipulació, els registres
informàtics seran la base del càlcul de les caixes diàries de les quals l'empresa
adjudicatària se n'haurà de fer responsable.



Control i reposició dels estocs de botiga. Mensualment, comunicar les
necessitats de comandes de material per a la botiga als responsables de cada
museu.



Muntatge dels aparadors i col·locació dels articles a la botiga o al magatzem.



Manteniment continu del bon aspecte de la botiga.

Els codis CPV d’aquest contracte de conformitat amb el Reglament CE 213/2008 de la
Comissió, de 28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE
2195/2002 del Parlament europeu i el Consell pel qual s’aprova el Vocabulari comú
dels contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament
europeu i el Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel que fa
referència a la revisió del CPV, són: 92500000-6 Servicios de bibliotecas, archivos,
museos y otros servicios culturales
3. CONDICIONS PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS
Al marge de les obligacions previstes en el plec de clàusules administratives,
l'adjudicatari dels serveis es compromet a complir les següents condicions per tal de
garantir la correcta cobertura dels serveis, segons les directrius marcades per aquest
Plec:


L'empresa adjudicatària haurà de garantir la disponibilitat del personal necessari
per cobrir les diferents tasques objecte d'aquesta licitació amb personal qualificat,
durant el temps que duri l'adjudicació de manera que es cobreixin tots els serveis
necessaris. Tot el personal necessari per a la prestació dels serveis objecte del

Pàgina 4 de 9

Pl. de l’Ajuntament, 1
Telèfon 93 741 74 00
Fax 93 741 74 25
08330 Premià de Mar
http://www.premiademar.cat
e mail: info@premiademar.cat
NIF: P0817100A

Museu
present contracte serà contractat per l'empresa adjudicatària. En cap cas aquest
personal tindrà vinculació ni jurídica ni laboral amb el MEP ni MR.


L'empresa adjudicatària haurà de garantir la formació necessària del seu personal,
seguint els continguts facilitats pel personal tècnic de cada museu. A més
l’empresa adjudicatària haurà de rebre formació específica obligatòria de 10 hores
com a màxim per part del personal tècnic del museu, que estarà inclosa al preu
de la licitació.



L'empresa adjudicatària proveirà el personal assignat a l’objecte del contracte i
garantirà el correcte coneixement de les instal·lacions i dinàmica interna, segons
els criteris següents:
o

L'empresa adjudicatària procurarà el màxim grau d'estabilitat de les
persones que prestin els serveis objecte del contracte.

o

L'empresa adjudicatària preveurà un personal actiu de reserva per tal de
garantir aquest requisit, i que a la vegada pugui cobrir els reforços
previstos de caire regular o extraordinari i en cas de necessitar l'ampliació
de serveis.

o

L’empresa haurà de cobrir qualsevol baixa de manera immediata i, per
tant, haurà de tenir personal format en reserva tant per cobrir les baixes
com els períodes de vacances.



L'adjudicatari haurà de garantir que el seu personal tingui un tracte correcte amb
el públic i amb les persones dependents del centre on es realitza el servei, així
com bona presència, educació i un aspecte correcte d'higiene personal. El
personal haurà d’anar degudament identificat.



El MEP i el MR es reserven el dret d'ampliar, reduir i modificar els horaris i serveis
objectes de la prestació dels serveis del present plec. En aquest cas els museus
s'obliguen a comunicar-ho a l’adjudicatari amb una antelació suficient a fi i efecte
de poder garantir l'organització del servei.



El MEP i MR es reserven el dret de recusar, per escrit i de forma motivada, el
personal de l’empresa adjudicatària amb formació manifestament insuficient i/o
que presenti una actitud incorrecta o inapropiada, o per qualsevol altra causa
incompatible amb la correcta prestació del servei.

4. PERSONAL
El personal d’informació de l’empresa adjudicatària destinat a la prestació del servei
objecte d’aquest contracte, haurà de complir les condicions següents:


Llicenciatura/grau en Història/Història de l’art/Belles
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Arts/Humanitats/Comunicació i indústries culturals
Nivell C de català
Tenir coneixements d’informàtica a nivell d’usuari.
Tenir experiència de contacte amb el públic.
Nivell B2 d’anglès i francès o equivalent.
Estar en possessió del Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual.



L’adjudicatari està obligat a complir, de manera especial, la normativa sobre
successió d’empresa regulada a l’Estatut dels Treballadors i de subrogació de
treballadors/es prevista als convenis col·lectius del sector, i específicament del
Conveni del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya (codi de conveni
núm. 79002295012003).



El personal adscrit al servei haurà d’anar equipat amb un distintiu de l’empresa a
la qual pertanyen (uniforme, armilla, etc). El cost d’aquest equipament anirà a
càrrec de l’adjudicatari. Es valorarà per part dels museus la possibilitat de que el
personal vesteixi roba específica que anirà a càrrec del MEP i MR.



Es farà una formació inicial per part del personal del MEP i MR. Serà
responsabilitat de l’empresa adjudicatària continuar formant als seus treballadors
per assolir els continguts necessaris. Aquesta formació serà supervisada per
l’equip tècnic dels museus.



L’adjudicatari portarà un control diari de presència dels seus treballadors,
mitjançant fulls d’assistència o mitjans informàtics, on s’indicarà l’hora d’entrada i
sortida i es deixarà constància de les incidències en el servei i les substitucions si
corresponen.

5. HORARIS
Pel que fa a les dependències del MEP i MR l’horari d’obertura que afecta aquesta
adjudicació és el següent:

Horari d’obertura
MUSEU DE L’ESTAMPACIÓ
2021

Dissabte 11h-14H
Diumenge 11h-14h

3 h/d (1 treballador)
3 h/d (1 treballador)

MUSEU ROMÀ
Dissabte 11h-14H 3 h/d (1 treballador)
Diumenge 11h-14h 3 h/d (1 treballador
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2022

Tot l’any

Gener, febrer, març, abril, maig, octubre,
novembre, desembre

Dissabte 11h-14h
3 h/d (1 treballador)
Diumenge 11h-14h 3 h/d (1 treballador)

Dissabte 11h-14h 3 h/d (1 treballador)
Diumenge 11h-14h 3 h/d (1 treballador)
Juny, juliol, agost, setembre
Dissabte 11h-14/17-20h 6 h/d (1 treballador)
Diumenge 11h-14h
3 h/d (1 treballador)

2023

Tot l’any

Gener, febrer, març, abril, maig, octubre,
novembre, desembre

Dissabte 11h-14h
3 h/d (1 treballador)
Diumenge 11h-14h 3 h/d (1 treballador)

Dissabte 11h-14h 3 h/d (1 treballador)
Diumenge 11h-14h 3 h/d (1 treballador)
Juny, juliol, agost, setembre
Dissabte 11h-14/17-20h 6 h/d (1 treballador)
Diumenge 11h-14h
3 h/d (1 treballador)

El MEP i el MR es reserven el dret a modificar els horaris d’obertura de les seves
instal·lacions, i en conseqüència modificar la jornada de prestació del servei prèvia
notificació a l’empresa.
A l’horari s’ha d’afegir un còmput global de 125 hores anuals, destinades a cobrir les
necessitats del serveis extraordinaris motivats per actes, activitats, atenció a grups fora
d’horaris d’obertura dels equipaments, etc.
L’empresa organitzarà el servei de manera que el personal gaudeixi dels descansos
reglamentaris.
6. IMPORT DEL CONTRACTE I FACTURACIÓ
L’import màxim del present contracte és de 51.239,28€ (CINQUANTA-UN MIL DOSCENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS), IVA inclòs, segons dades del
següent quadrant:

MEP-MR 2021
Servei d'atenció (informador
cultural) MEP
Servei d'atenció (informador
cultural) MR
Servei variable (informador

Preu/hora

Hores

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

18,50 €

306

5.661,00 €

1.188,81 €

6.849,81 €

18,50 €
18,50 €

144
125

2.664,00 €
2.312,50€

559,44 €
485,63€

3.223,44 €
2.798,13€
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cultural MEP i MR)

(100 MEP
I 25 MR)

TOTAL

10.637,50 € 2.233,88 €

12.871,38€

MEP-MR 2022
Servei d'atenció (informador
cultural) MEP
Servei d'atenció (informador
cultural) MR
Servei variable (informador
cultural MEP i MR)
TOTAL

Preu/hora

Hores

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

18,50 €

306

5.661,00 €

1.188,81 €

6.849,81 €

18,50 €

426

7.881,00€

1.655,01 €

9.536,01€

18,50 €

125

MEP-MR 2023
Servei d'atenció (informador
cultural) MEP
Servei d'atenció (informador
cultural) MR

Preu/hora

Hores

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

18,50 €

306

5.661,00 €

1.188,81 €

6.849,81 €

18,50 €

426

7.881,00€

1.655,01 €

9.536,1€

18,50 €

125

Servei variable (informador
cultural MEP i MR)
TOTAL

2.312,50€
485,63€
15.854,50 € 3.329,45€

2.312,50€
485,63€
15.854,50 € 3.329,45€

2.798,13€
19. 183,95€

2.798,13€
19. 183,95€

TOTALS
Any

Base imposable

IVA desglossat

Import, IVA inclòs

Percentatge

2021

10.637,50

2.233,88

12.871,38

25,12%

2022

15.854,50

3.329,45

19.183,95

37,44%

2023

15.854,50

3.329,45

19.183,95

37,44%

Total

42.346,50

8.892,78

51.239,28

100%

L’adjudicatari presentarà mensualment la factura que recollirà, les hores meritades pels
llocs de treball assignats. Dins de cada factura, s’especificarà el nombre d’hores, tipologia
i serveis prestats. També recollirà els controls horaris especificats més amunt (punt 4).
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L’import de la factura serà determinat pel nombre efectiu d’hores realitzades, multiplicat
pel preu unitari que correspongui, i afegint al resultat final l’IVA corresponent.
A cada factura s’adjuntarà còpia dels documents TC1 i TC2 corresponents al personal que
presti els seus serveis al MEP I MR, de manera que pugui comprovar -se el correcte
acompliment de les obligacions laborals per part de l’adjudicatari.
7. TERMINI DEL CONTRACTE
La duració d’aquest contracte serà la d’un any amb possibilitat de pròrroga en la
modalitat d’un any, a partir de la seva signatura (1+1+1).
8. APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Partida 5008.33300.2270601 Museus. Treballs realitzats per altres empreses.
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