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PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE LES TAQUILLES, PORTES I
SALA DELS EQUIPAMENTS ESCÈNICS MUNICIPALS, TEATRE PRINCIPAL
I L’AUDITORI EDUARD TOLDRÀ DE VILANOVA I LA GELTRÚ

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE
És objecte d’aquest contracte la gestió dels serveis de taquilles, portes i sala
dels equipaments escènics municipals: Teatre Principal i Auditori Eduard
Toldrà de Vilanova i la Geltrú. Els equipaments escènics municipals compten
amb una temporada estable anual d’espectacles professionals i també acullen
actes d’empreses, de les associacions i entitats de la ciutat, així com centres
d’ensenyament, escoles de teatre, música i dansa.

2.- DEFINICIÓ DEL SERVEI I FUNCIONS
L’adjudicatari haurà de realitzar les funcions pròpies del servei de taquilles, de
portes, de sala i servei de cap de sala, del Teatre Principal i l’Auditori Eduard
Toldrà. Les funcions a realitzar es concretaran en els següents:
SERVEI DE TAQUILLES :
L’objecte del servei del personal de taquilles és gestionar totes les funcions
necessàries relacionades amb la venda d’entrades de la programació estable
del Teatre Principal i Auditori Eduard Toldrà de Vilanova i la Geltrú. Descripció
dels treballs a realitzar:





Atenció i informació als espectadors dels equipaments escènics.
Atenció telefònica i informació dels espectacles, programació, accessos,
horaris, etc.
Gestió de la venda d’entrades presencial de les diverses temporades, així
com de la maquinària per a la venda d’entrades.
Recollida de dades personals dels usuaris per tal de tenir actualitzada la
base de dades, seguint les directrius i els suports que proporcionarà
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, de manera que es doni compliment a
la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals, a la normativa de
desenvolupament i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la
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protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la
Directiva 95/46/CE.
Gestió de la caixa de taquillatge.
Gestió de la reserva d’entrades i invitacions.
Informar el públic de qüestions relacionades amb la programació de la
temporada estable i altres actes que aculli l’equipament i la ciutat (si és
precís).
Coneixement i aplicació dels protocols que es derivin del Pla
d’Autoprotecció.
Coneixement dels sistema d’alarmes de robatori i d’incendi
Coneixement de les normes internes establertes en els equipaments
escènics
Venda d’altres materials complementaris, si així es fixa, per necessitat
de latemporada.
Recepció i control dels objectes perduts.
Mantenir els diferents suports de comunicació (expositors, cartelleres,
taulells, portes...) actualitzats.
Atenció personalitzada al públic, seguiment i control d’accions de
coneixement dels públics que realitzi l’equipament (enquestes,
valoracions,…).
Realitzar aquelles tasques que se li sol·licitin, d’acord amb els
requeriments assignats en el servei del contracte, sense perjudici de les
relacionades anteriorment.
Evitar incidències que puguin afectar el públic de manera coordinada amb
el/la responsable municipal dels equipaments escènics i el personal de
taquilles i responsable de sala.
Horaris del servei:
El servei de taquilles habitual ha d’estar obert els següents horaris:
 Tots els dissabtes de les 17h a les 20h.
 Els dies de funció: des d’una hora abans de l’espectacle i fins 30
minuts després delseu inici.
 Durant el cap de setmana d’inici de venda de cada temporada l’horari
serà:

Dissabte d’11h a 14h i de 17h a 20h

Diumenge d’11h a 14h i de 17h a 20h

SERVEI DE PORTES i SALA:
L’objecte del servei del personal de portes és gestionar totes les funcions
relacionades amb l’atenció al públic de la programació estable i de totes les
activitats que es realitzin al Teatre Principal i Auditori Eduard Toldrà de
Vilanova i la Geltrú. Descripció dels treballs a realitzar:
 Control de l’aforament i validació de les entrades.
 Coneixement del funcionament dels terminals mòbils del control i
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validació d’entrades.
 Facilitar l’accés del públic i vetllar pel seu acomodament a la sala,
especialment les persones amb discapacitats, abans del tancament de
la sala i inici de l’espectacle.
 Atendre les demandes del públic i comunicar a/la cap de sala i al/la
responsable de l’Ajuntament les incidències que no es pugui resoldre
directament.
 Compliment de les condicions d’admissió a l’equipament.
 Controlar el accessos i moviments, tant de personal intern com
extern, per tal de no pertorbar el desenvolupament de l’acte.
 Informar el públic de qüestions relacionades amb la programació de
la temporada i altres actes que aculli l’equipament.
 Conèixer i fer complir la normativa dels equipaments en matèria
d’enregistraments, fotografia, beure i menjar dins la sala.
 Col·locació dels cartells de la temporada a les cartelleres dels
equipaments, així com repartiment dels programes de mà, en cas que
així es sol·liciti.
 Entregar qualsevol oferiment que l’equipament vulgui fer al públic i/o
artistes (copes de cava, rams de flors,...). En el cas de xerrades:
oferir el micròfon al públic assistent.
 Coneixement i aplicació dels protocols que es derivin del Pla
d’Autoprotecció.
 Coneixement dels sistema d’alarmes de robatori i d’incendi
 Coneixement de les normes internes establertes en els equipaments
escènics
 Tenir cura del bon estat de la sala abans i després de cada acte.
 Recepció dels objectes perduts.
 Tots aquells aspectes necessaris per vetllar pel confort, informació,
benestar i seguretat del públic.
 Observar proactivament el públic durant les funcions des de la funció
assignada pel Cap de Sala, detectar incidències.
 Control i adequació dels diversos espais dels servei: Sala, Vestíbul,
cafeteria, guarda-roba, serveis (WC), zones d’accés a sala, ...etc
 Obrir i tancar les portes de sala i les cortines del vestíbul a l’inici,
intermedi i final de les funcions.
 Controlar la sortida ordenada del públic, prestant una especial atenció
a les escales i al públic amb discapacitats.
 Evitar incidències que puguin afectar el públic de manera coordinada
amb el/la responsable municipal dels equipaments escènics i el
personal de taquilles i responsable de sala.
Horaris del servei:
El servei de portes i sala ha d’estar obert els següents horaris:

Tots els dies d’activitat: des de mitja hora abans de l’espectacle i fins
a la seva finalització i el desallotjament del públic assistent.
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CAP DE TAQUILLES I DE SALA :
L’objecte del servei de cap de taquilla i sala és coordinar i responsabilitzar-se
del seu personal i les seves tasques. Descripció dels treballs a realitzar:











Organitzar i coordinar el personal de portes, sala i taquilles segons les
necessitats de les activitats que li demani la Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament amb reunions setmanals.
Supervisar les tasques del personal de portes, sala i taquilles.
Correcte funcionament dels aparells de validació de les entrades.
Coordinar la gestió de la reserva d’entrades i invitacions.
Gestió de la caixa de taquillatge amb la Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
Actuar d’acord amb el que preveu el Pla d’autoprotecció davant
qualsevol situació d’emergència, tenint en compte l’organització i control
en l’evacuació de les persones.
Atendre les demandes del públic i comunicar al/la responsable de
l’Ajuntament totes les incidències, tant les que pugui resoldre directament,
com les que no pugui resoldre directament.
Evitar incidències que puguin afectar el públic de manera coordinada
amb el/la responsable municipal dels equipaments escènics.
Atendre sempre a les demandes del/la responsable municipal dels
equipaments escènics.
Mantenir sempre una comunicació continuada i fluïda amb el/la
responsable municipal dels equipaments escènics i reportar totes les
observacions i incidències que es produeixin durant el servei, amb el/la
responsable municipal dels equipaments escènics.

Horaris del servei:
El servei de cap de sala ha d’estar disponible en els següents horaris:
 Tots els dies d’activitat, des de mitja hora abans de l’espectacle i fins
que aquestfinalitzi.

3.- CONDICIONS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI
L’empresa adjudicatària prestarà el servei tenint en compte les següents
obligacions:


Garantir un mínim de personal que permeti dur a terme el servei, tenint
en compte que, en algunes ocasions, pot haver-hi activitat tant a
l’Auditori Eduard Toldrà com al Teatre Principal simultàniament. El
nombre de personal dependrà de les necessitats de cada servei. Per
cada activitat caldrà un mínim de 2 persones de portes i en funcions de
la temporada estable, també caldrà un mínim d’una persona de taquilles
i una persona de cap de sala. Cal tenir en compte que hi pot haver més
d’una activitat en un mateix dia, en els dos equipaments.
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Garantir la substitució de les absències del personal assignat al servei
així com disposar de persones formades que puguin atendre les
necessitats extraordinàries que puguin sorgir.
Es compromet a mantenir la correcta supervisió del servei, retirar a
aquelles persones destinades al servei que no procedeixin amb la
deguda correcció, capacitació tècnica i eficiència o que no siguin
curosos en el desenvolupament de les seves funcions.
Vetllar pel bon ús i la integritat de les instal·lacions, dependències i del
personal objecte del contracte.
Posar a disposició dels equipaments un telèfon mòbil per a situacions
d’emergència o necessitats de personal imprevistes.
Respondre de qualsevol desperfecte, pèrdua o deteriorament en els
béns, objectes i instal·lacions de les dependències a controlar produïts
pels seus treballadors, sens perjudici de l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú de resoldre el contracte.
Realitzar el servei segons el que s’especifica en el Plec de Prescripcions
Tècniques.
L’empresa adjudicatària està obligada al compliment de les disposicions
legals vigents en matèria laboral, de seguretat social i de prevenció de
riscos laborals.
Garantir que el personal de l’empresa adjudicatària disposi del correcte
coneixement de les instal·lacions i de la dinàmica interna, llevat de
substitucions que es puguin produir, les quals seran comunicades
prèviament.
Facilitar un seguiment (preferiblement via on-line) de les hores de servei
prestades, per a poder fer el control del preu mensual a facturar.
Prendre les mesures oportunes (manuals d’autoprotecció i altres
protocols per actuar en cas d’emergència) per tal que el personal que
presti els serveis conegui les instal·lacions i disposi de la i formació
necessària sobre el personal del centre, instruint-los amb caràcter previ
a l’inici del servei.
Responsabilitzar-se de l’aplicació de les mesures i de la formació del
seu personal en matèria de prevenció de riscos laborals, atenent les
peculiaritats de lloc de treball i en base a l’avaluació de riscos del lloc de
treball.
Cobrir els horaris establerts i les substitucions en cas d’absència,
malaltia, vacances o qualsevol altra contingència amb personal instruït
per desenvolupar les tasques pròpies del lloc de treball de forma
immediata a fi que, en cap cas, el servei quedi sense cobrir, i comunicar
les dades del personal de substitució via telefònica o correu electrònic
abans de l’inici de la jornada de treball de la substitució a realitzar. En
cas de baixa voluntària d’un treballador que realitza el servei de manera
habitual, l’empresa adjudicatària ho comunicarà al Teatre i Auditori de
manera immediata.
Realitzar canvis en el personal assignat a petició del Teatre i l’Auditori si,
a judici d’aquest, no s’adapta al lloc de treball, no reuneix les condicions
mínimes necessàries per prestar el tipus de servei que es demana o bé
no realitza la seva tasca de forma correcta.
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El còmput d’hores és estimatiu i està en funció de les necessitats del
servei. Si es requereixen menys unitats de servei de les pressupostades.
L’adjudicatari facturarà només les unitats reals de servei, ajustant-se per
tant, l’import de la prestació del servei contemplat a l’import de l’oferta.
L’empresa es compromet a portar un control de les unitats de servei
encarregades i treballades pel seu personal contractat. L’esmentat
control haurà de ser aprovat pel Teatre i l’Auditori, com a requisit previ a
la facturació.
Totes les factures que presenti l’empresa adjudicatària contra aquest
contracte hauran d’estar desglossades per conceptes quantificats
indicant els corresponents preus per unitat de prestació del servei.
L’empresa adjudicatària designarà un responsable del servei que serà
l’interlocutor per resoldre les qüestions relacionades amb la prestació
d’aquest, haurà d’estar disponible també en festius i tenir plena capacitat
resolutiva. Pel bon funcionament dels torns de treball, així com per la
resolució d’incidències que puguin sorgir, s’acordaran dies de reunió
entre el tècnic municipal responsable de l’equipament i l’empresa
adjudicatària.
Per tal de vetllar pel bon funcionament del servei, el responsable del
servei de l’empresa adjudicatària mantindrà, en tot moment, una
comunicació continuada i fluïda amb el/la responsable municipal dels
equipaments escènics i reportarà totes les observacions i incidències
que es produeixin durant el servei amb el/la responsable municipal dels
equipaments escènics.

Tot el personal adscrit al servei haurà de complir el següent perfil:
- Bona presència, amabilitat i educació.
- Prescindir d’elements de vestuari, de joieria o de maquillatge que no
siguin adequats en el context del servei.
- Facilitat de comunicació.
- Predisposició per aconsellar el públic.
- Portar les identificacions i/o indumentària dels equipaments escènics.
El Teatre i l’Auditori adquirirà les següents obligacions:
 Informar a l’empresa adjudicatària de les instal·lacions, la distribució
d’espais i altres característiques dels edificis que siguin rellevants per a la
realització del servei.
 Designar un responsable dels contractes per cada equipament, el qual
haurà de supervisar l’actuació del personal de l’empresa adjudicatària i
rebre els informes d’incidències del mateix, donant les instruccions
oportunes, i dirigir l’execució del contracte.
 Facilitar als treballadors els uniformes de treball en els quals portarà una
identificació de l’empresa adjudicatària, així com els equipaments i
utillatges destinats a les tasques de control d’accessos, de manteniment
de les instal·lacions i els terminals de control d’accés a la sala, del
personal de l’empresa adjudicatària.
 Facilitar a l’empresa prestatària l’avaluació de riscos, així com la
informació del PAU (Pla d’Autoprotecció) necessària pel coneixement i
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formació del personal que ha de realitzar el servei.
Informar i formar el personal de l’empresa adjudicatària en la política de
prevenció (PRL) establerta per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
Des del Teatre i Auditori es farà una reunió inicial amb tot el personal de
l’empresa adjudicatària. Serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària
continuar formant als seus treballadors per assolir els continguts
necessaris.

L’Ajuntament es reserva el dret de controlar l’assistència i la permanència del
personal de l’empresa contractada, durant el període de durada del servei.

4.- DESENVOLUPAMENT DEL SERVEI
El servei es desenvoluparà d’acord amb els següents principis d’actuació:
 L’adjudicatari comunicarà al responsable dels equipaments escènics les
dades del personal abans de la seva incorporació (Nom, DNI, edat,
domicili, historial del servei, formació rebuda). Una vegada donat el
consentiment, i comprovada la seva eficàcia en el servei, no podrà ser
canviat sense la autorització del responsable tècnic dels equipaments
escènics.
 Donada la necessitat que el personal conegui les instal·lacions dels
equipaments escènics per a poder acomplir eficaçment la seva tasca, les
noves incorporacions hauran de personar-se, obligatòriament i com a
mínim, durant una jornada de treball prèvia al seu ingrés, en el lloc del
personal a substituir.
 Abans de substituir a qualsevol dels membres de l’equip, l’empresa
adjudicatària sol·licitarà per escrit el permís, adjuntant el currículum vitae
del nou treballador a assignar, quedant la substitució pendent fins a
rebre la corresponent autorització per part del responsable tècnic dels
equipaments escènics.
 L’empresa adjudicatària, amb caràcter mensual, entregarà al
responsable tècnic dels equipaments escènics un resum d’incidències
produïdes en el mateix, observacions del personal del servei que
suposin una millora del mateix, així com una relació nominal del
personal que l’ha realitzat. En aquells casos en els quals la incidència
produïda sigui de notòria importància, aquesta serà comunicada el més
ràpid possible, entregant immediatament el comunicat de servei segons
el model acordat.
 L’empresa adjudicatària està obligada a prestar els serveis licitats que li
siguin requerits amb una antelació mínima de 48 hores.

5.- SEGUIMENT I CONTROL DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
S’establiran reunions de treball i coordinació periòdiques amb el personal
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adscrit alservei.

6.- FACTURACIÓ
Un cop finalitzat el servei executat, de forma mensual s’emetrà l’albarà, que es
presentarà als responsables dels equipaments escènics, que faran la
corresponent revisió i validació. Un cop revisat i acceptat el servei realitzat, es
podrà procedir a la presentació de la factura corresponent.
La factura emesa haurà de ser presentada a l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú en format electrònic a través de la plataforma E-Factura.

7.- MODIFICACIÓ DEL SERVEI
Els horaris de prestació del servei, el nombre total d’hores i d’activitats a
realitzar podenexperimentar variacions en funció dels canvis en la programació.
Aquests canvis no requeriran la tramitació d’una modificació del contracte,
sinó únicament de la notificació per escrit a l’adjudicatari que està obligat a
acceptar-los.

Cap de Servei de Cultura

Sole Fernández Cabezas
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