Oficina amb seu física a Puigcerdà

L’oficina serà un mòdul prefabricat d’obra de mides aproximades de 4 m de longitud i 2,2 m
d’amplada o similars. Tindrà un rètol que posarà “Oficina d’atenció al públic per les obres de
remodelació del carrer Carmelites” o la indicació tècnica que correspongui.
Estarà situada a l’àmbit de les obres o a on correspongui per criteri facultatiu i/o de mobilitat
dins el nucli de Puigcerdà.
Estarà acondicionada per rebre la corresponent atenció al públic. Això és taula, cadires, plànols
de l’obra i tota aquella documentació que es correspongui per indicacions tècniques o
facultatives, que es requereixi per mostrar al públic.
L’empresa contractarà a tals efectes 1 persona amb jornada de treball de 35 hores setmanals, a
repartir com l’Ajuntament consideri oportú, respectant els convenis laborals vigents. El cost
anirà a càrrec de Catalana d’Infraestructures i Serveis Associats, SL. Aquesta personal dominarà
perfectament el català i tindrà un caràcter apropiat.
Tindrà un telèfon mòbil amb número específic per a l’execució de l’obra i aquest número
apareixerà inscrit a les parets de la caseta prefabricada.
Aquesta oficina estarà oberta durant el termini d’execució de l’obra marcat en el plec de
clàusules i la persona d’atenció al públic tindrà el mateix període de contractació, a tals efectes.
Es valorarà l’opció que la persona provingui mitjançant subcontractació de centres especials de
treball i així compliríem amb la clàusula de compromís del concurs.
Per recollir queixes i suggeriments s’instal·larà una bústia amb retolació específica, que
permetrà la recollida d’incidències fora l’horari d’atenció al públic.
A la caseta prefabricada hi haurà tota la documentació de seguretat de l’obra. Per tant, el
personal d’obra en tindrà clau, ja que el horari laboral és més llarg.
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