Gerència adjunta Medi Ambient i Serveis Urbans
Departament de Gestió i Protecció Animal

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE
CONSERGERIA DEL CENTRE D’ACOLLIMENT D’ANIMALS DE COMPANYIA DE
BARCELONA (CAACB) AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE

CLÀUSULA 1.- OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del present contracte és la prestació del servei de consergeria del centre
d’acolliment d’animals de companyia de Barcelona (CAACB ). El present contracte té
l’objecte de definir l’abast dels treballs, així com establir els requeriments tècnics específics
que han de regir el servei.
El CAACB està situat a la Carretera de l’Arrabassada, Km 3,8.
El Centre d’Acolliment d’Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) té per finalitat
acollir i tenir cura dels gossos i gats que es troben perduts o abandonats a la via pública
del municipi de Barcelona. Aquests animals són recollits pels serveis de recollida i portats al
CAACB on viuen fins que són adoptats.
El CAACB acull un promig de 160 gossos i 100 gats, allotjats en una zona de gosseres amb
95 gàbies exteriors i dues gateres amb zona interior i patis exteriors i zones
d’hospitalització clínica. Al centre s’atenen anualment 4.980 visites presencials.
Aquest servei es prestarà sota la supervisió del Departament de Gestió i Protecció Animal,
de l’Ajuntament de Barcelona, i a tal efecte s’establiran els mecanismes de coordinació
adequats a cada moment.
CLÀUSULA 2.- ACTUACIONS INCLOSES AL SERVEI I LLOC DE REALITZACIÓ DE LA
PRESTACIÓ
El servei consistirà en les tasques següents:


Informació i control al públic



Tasques administratives de suport al servei



Informació en els accessos, comprovació de l’estat i funcionament de les
instal·lacions i de gestió auxiliar.



Comprovació de l’estat de les calderes i instal·lacions generals per garantir el seu
funcionament i seguretat física.
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Control de trànsit en zones reservades o de circulació restringida a l’interior de les
instal·lacions.



Recepció, comprovació de visitants i orientació dels mateixos



Recepció del voluntariat, control del full de signatura i lliurament del material per als
passejos de gossos



Col·laboració en la detecció, prevenció i disminució de les alarmes de caràcter tècnic
i avaries, procedint a actuar en funció dels protocols establerts, donant avís immediat
als serveis interns o externs adequats.



Altres tasques de suport a la Coordinació del centre i
oficines, pròpies de l’objecte del contracte

a l’equip de cuidadors i

Diàriament, es confeccionarà un parte d’incidències que serà lliurat al responsable del
Centre, on es reflectiran aquells incidents que s’hagin pogut produir durant la jornada
laboral o es farà constar que no n’hi ha hagut. El model d’aquest parte serà proposat per
l’Adjudicatari per a la seva aprovació abans de l’inici efectiu del servei del contracte.
L’adjudicatària executarà la prestació objecte del contracte a les instal·lacions del CAACB,
a excepció de la part del servei de coordinació que es pugui realitzar des de les seves
oficines.
CLÀUSULA 3.- HORARIS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI
El servei es prestarà, de forma presencial, 365 dies, 24h, de dilluns a diumenge, festius
inclosos.
Durant l’execució del contracte, l’Ajuntament podrà modificar o adaptar l’horari de la
prestació del servei, en funció de noves necessitats o modificacions organitzatives.

CLÀUSULA 4.- DURADA DEL CONTRACTE
El contracte tindrà una durada de dos anys. La vigència del contracte podrà prorrogar-se
fins a un màxim de 2 anys, sense que la durada de la seva vigència incloses les pròrrogues
pugui excedir de 4 anys (2+2).
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CLÀUSULA 5.- PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI I FUNCIONS
Els licitadors han de presentar les seves propostes de model organitzatiu pel
desenvolupament del servei, garantint la coherència i compatibilitat amb el model
organitzatiu del CAACB per tal de cobrir les necessitats d’horari i funcions descrites.
A continuació es detallen els perfils que afecten a la globalitat del contracte, així com
funcions bàsiques que tindran assignades:
o Un/a coordinador/a del servei que haurà de ser designat per l’adjudicatària, que haurà
d’estar localitzable les 24 hores del dia dels 365 dies de l’any. El/La coordinador/a tindrà
les següents funcions:





Supervisar i coordinar la correcta prestació del servei contractant.
Coordinar les possibles substitucions i incidències de personal.
Ser l’interlocutor amb els responsables municipals.
Assistir a les reunions de seguiment convocades per tècnics municipals.

o Personal perfil adscrit al lloc de treball de conserge que haurà de donar servei en
l’horari de dilluns a diumenge, festius inclosos, en els horaris especificats a la clàusula
3.
El personal destinat al servei ha de mostrar respecte i sensibilitat amb els animals que es
troben allotjats al CAACB i col·laborar per garantir el seu benestar. En concret, és
necessari que el personal adscrit al servei conti amb unes competències transversals:
-

Perfecte coneixement del català i castellà.
Experiència en serveis de consergeria en equipaments amb atenció
presencial al públic.
Capacitat d’empatia.
Capacitat d’organització.
Capacitat i agilitat en la resolució d’incidències.
Capacitat de detecció de procediments de millora.
Capacitat de ser objectiu en les respostes als ciutadans.

El personal del servei, en cap concepte, podrà abandonar el lloc de treball sense una
substitució prèvia. En l'exercici de les seves funcions haurà de portar a tot moment i en lloc
visible la seva targeta d'identificació personal.
En el cas que la subrogació del personal directe sigui procedent, de conformitat amb
l’establert a l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors o per estar aquesta obligació
especificada al conveni o pacte col·lectiu d’aplicació, s’inclou com a annex, a títol
informatiu, la relació del personal directe actuals adscrit a l’empresa adjudicatària, amb
indicació de l’antiguitat, jornada, salari, i categoria professional.
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Si la subrogació del personal es fes efectiva, l’aplicació del Decret d’alcaldia sobre la
contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals quedarà restringida
només als casos de noves contractacions de personal o per a la substitució de personal per
baixes per malaltia o accident del personal subrogat. En tot cas, les possibles baixes del
personal i vacances seran cobertes de manera immediata amb personal que garanteixi,
com a mínim, les mateixes qualificacions que el personal a substituir. L’adjudicatària haurà
de garantir la capacitat de resposta per causa de baixes o qualsevol incidència de màxim 1
hora des de l’avís del lloc de treball.
L’empresa adjudicatària complirà totes les obligacions laborals amb el seu personal
establertes a la legislació vigent i haurà de garantir que el personal compta amb la
formació i informació en matèria de prevenció de riscos laborals i específics i generals del
seu lloc de treball, d’acord amb el que estableix la normativa aplicable en matèria de
Prevenció de Riscos Laborals.
L’adjudicatària haurà de garantir i justificar l’execució de formació en matèria de
comunicació escrita i verbal al personal adscrit al projecte. En aquest sentit, l’adjudicatària
haurà de comunicar i acreditar anualment al responsable del projecte els cursos de
reciclatge realitzats al personal sobre les funcions i les actuacions desenvolupades en
l’objecte del present contracte, per tal d’assegurar una formació permanent i un
desenvolupament del projecte eficient i de qualitat.
CLÀUSULA 6.- EQUIPAMENTS DE TREBALL
Anirà a càrrec de l’adjudicatària el subministrament de l’equipament de treball necessari per
a l’execució del servei. L’adjudicatària haurà de facilitar al personal l’equipament adient al
lloc de treball i a la climatologia del CAACB:
o Equipament estiu
o Equipament hivern
Haurà d’incloure com a mínim el vestuari i calçat ajustat per l’objecte del servei, que haurà
de ser validat pel servei competent en matèria de riscos laborals de l’adjudicatària.
L’empresa haurà de subministrar al personal com a mínim dues mudes per equipament i
persona.
L’empresa facilitarà un mòbil al personal adscrit del servei.
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CLÀUSULA 7.- PRESSUPOST ESTIMAT
El pressupost del contracte és de 191.614,46 €, IVA inclòs. Aquest pressupost comprèn la
totalitat de les tasques a efectuar en el present contracte.
L’estimació pressupostària s’ha calculat tenint en compte el Conveni col·lectiu de treball del
sector de centres especials de treballadors disminuïts físics i/o sensorials de Catalunya i la
dedicació prevista a la clàusula 3.
Els costos indicats es consideren per la totalitat del contracte, i el seu desglossament és el
següent:

TOTAL

Import €
128.574,84
4.500,00
133.074,84

TOTAL

Import €
17.299,73
7.984,49
25.284,22

Costos Directes
Costos salarials
Materials (vestuari, mòbils)

Costos Indirectes
Despeses generals d'estructura
Benefici industrial

TOTAL DE COSTOS (Directes i Indirectes)

158.359,06

CLÀUSULA 8.- COMUNICACIÓ I COORDINACIÓ
El/La coordinador/a del servei serà les persona interlocutora amb la persona responsable
del contracte per portar a terme el seu seguiment. Es preveu una reunió mensual del/la
coordinador/a del servei.
El Departament de Gestió i Protecció Animal farà seguiment periòdic del projecte i es
reserva el dret de convocar a l’adjudicatària amb caràcter extraordinari sempre que ho
consideri necessari.
L’Ajuntament de Barcelona és propietari de tota la informació que es generi en el marc de
la prestació dels serveis que són objecte d’aquest contracte, així com de la que s’elabori
per l’operativa diària i la gestió eficient dels serveis.
Barcelona, 11 de juny de 2019
Anna Ortonoves Gil
Cap del Departament de Gestió i Protecció Animal
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El document original ha estat signat electrònicament per:
Anna Maria Ortonoves Gil el dia 02/07/2019 a les 11:52, que informa.

