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PLEC DE PRE9CRIPCIONS TèCNIQUES PER A LA CONTRACTACIO DE SERVEIS
DE VIGILANCIA I SEGURETAT DE LA FUNDACIO JULIO IUUfrIOZ RAMONET PEL
peníooe DEL tt1 tzoí 9 AL 31 t,t2t2o20:,

del

1

Plec de

tons

Aquest plec té per objecte definir les prescripcions tècniques per les .condicions
d'execució del servei de vigilància i seguretat, sense arma, a la finca de la Fundació
Julio Mufioz Ramonet al carrer Muntaner, 282 i carrer Avenir, 26 de Barcçlona, pel
període comprèè entre l'1 de gener de 2019 a les 00,00h ifins al 31 de desembre de
2019 a les 24,00h, per tal de realitzar aquest servei amb la major eficàcia i eficiència,
garantint la seguretat de les personesr instal'lacions, béns i activitats que es
desenvolupin en els edificis i eljardí de la Fundaòió.
Aquesta contractació inclou el servei ordinari de vigilància descrit en aquest Plec de
Prescripcions Tècniques i els serveis extraordinaris necessaris per a l'organització
d'activitats, d'expoèicions i altres actes de caràcter puntual que s' encarregaran, quan
la Fundació ho requereixi, així com la connexió a Central Receptora dlAlarmes (CRA).
Aquesta central ha de ser pròpia de l'empresa adjudicatària.
lndependentment del preu total de l'oferta econòmica, per a cada tipus de servei es
fixarà un preu unitari, que ha de contemplar tots el conceptes salarials que
corresponguin a cada lloc de treball per a la cobertura de les categories del servei i
horari previstos, els corresponents costos socials i la resta de despeses directes i

indiiectes, inclòs el benefici empresarial.
Forma part també de I'objecte del contracte la connexió a central receptora d'alarmes
(CRA) amb detecció d'incendis, intrusió i custòdia de clau's i servei d'acuda immediata
a les dependències/instal.lacions de la Fundació.
Els immobles sobre els que recáu I'o'biecte del contradte són:

r
r

1-lmmoble Muntaner 282
2-lmmoble Avenir 26-28

3-Jardi i el seu contingut
4-Estanys
o

5-Caseta de vigilància

2.-Legislació aplicable
El servei a contractar es realitzarà per part de l'adjudicatari dlacord al present Plec de
Prescripcions Tècniques a la legislació vigent que regula aquesta matèria, en
particular:

i

I
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-Llei 5/2014 de 4 d' abril , de Seguretat Privada i Ordènes Ministerials 2011.
-Reial Decret 29641 1994 de 9 de Desembre. pel qual s'aprova el reglament de
seguretat privada i les seves modifibacions posteriors.
-Dócret tiZtZOtO de 31 d'agost pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i
activitats recreatives.
Llei 31/1995, en matèr:ia de cooperació de la normativa sobre prevenció de riscos
laborals, declaració responsable sobre el compliment de la normativa en matèria de
prevenció de riscos laborals.
- Et Reglament 2016/679 del parlament Europeu idel Conselkde 27 d'abril de 2016, i
Llei orgánica 15/1999, 31 de desembre, protecció de dades de caràcter personal iels
reglamlnts que la desènvolupen.
-Al-tres disposicioris complementàries de les anteriors i vigents en I'actualitat.

3.-Gondicions per a la prestació del servei.
L'adjudicatapi dei servei es. compromet a complir..les següents condicions per.tal. de
garantir la correcta cobertura del servei, segons directriusrnarcades per aquest Plec,
á t-tei 512014'de 4 d' abril, de Seguretat Privada, Real Decret 2364/1994, de 9 de

desèmbre, Reglament de Seguretat Privada o el que estigui en vigor en el seu
moment, les modificacions, Oé les Ordres INT/314,315,316 i 317 12011. Tots els
serveis descrits fan referència a Vigilants de Seguretat sense arma (segons
especificacions definides als Serveis objecte del present Plec) i la connexió a central
d'alarmes de I'empresa adjudicatària.
.

Les següents condicions per a la prestació del servei són aplicables per a cadascuna
de les àependències itipus de servei definits en I'apartat Objecte del present Plec.

El servei de vigilància i seguretat es farà de tal manera que, en cap moment, es
pertorbíel normál funcionament de les activitats desenvolupades en les dependències
i instal'lacions objecte'd' aquest contracte.

espais interiors
L'àmbit de prestacio dels serveis de seguretat i vigilància seran,'els -desplaçaments
perjudici
dels
dets edificis o proçiietats objectes del-plec, senée
excepcionals a l''exterior dels immobles i instal'lacions, quan s'escaigui. També forma
part de l'àmbit de prestació del servei els murs o tancaments de cada immoble per la
part exterior, els qual seran objecte de vigilància.a efectes d'impedil la intrusió i els
actes vandàlics.
Els serveis es realitzaran fent servir, quan escaigui, el suport tècnic dels elements i el
conjunt d'instruments de seguretat que estiguin en funcionament en cadascun dels
edificis i instal' lacions.

4.-

ització

rativa del servei

4.1.- L'empresa adjudicatària destinarà personal habilitat, estable

assignat
personal
conegui
de
vigilància
gue
el
la
necessitat
exclusivament a la Fundacio,,atesa
poder
manera
pertal
complir
de
de
personals
Centre,
del
i
les instal.lacions, materials
antelació
amb'una
comuniCarà
adjudicatària
L'empresa
eficient les seves funcions.
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mínima de cinc dies qualsevol baixa de caràcter definitiu en el servei. lgualment
comunicarà amb una antelació mínima de cinc dies qualsevol nova alta del personal
de qeguretat, que serà presentat al Responsable de la Fundació. En la comunicació de
noves incorporacions es tindrà en compte els criteris de paritat compromesos per
I'empresa en la seva oferta.

4.2.- L'empresa garantirà que totes les posicions de prestació del servei

estan

cobertes en tot moment. Haurà de cobrir les incidències ordinàries o extraordinàries,
els pòssibles descoberts, descansos laborals, vacances i/o baixes per malaltia, i
mantindrà la qualitat del servei segons els requisits establerts en aquest plec. Pel que
fa als descoberts no previstos, l'empresa es compromet a cobrir la posició en un
màxim de dues hores. En cap cas, aquestes hores descobertes seran facturades.

Els relleus es faran al final de cada torn de treball. El vigilant només es considerarà
rellevat en el lloc de treball quan el seu company ocupill lloc, i una vegada s'hagi
assabentat, hagi.signat i acceptat les novetats existents i les pendents de resolució.
Quan no es compleixi el que s'ha estipulat per el seus relleus, el vigilant no podrà
abandonar sota 'cap concepte el seu lloc de servei, procedint a informar
immediatarnent la seva empresa, des d'on rebrà les oportunes indicacions. En efectuar
el relleu, sempre es comprovarà l'equip de treball, i en cas de deteriorament o pèrdua,
es consignarà en I'informe d'incidències i s'avisarà a I'empresa de l'incident
immediatàment per la seva reposició. Mai no es fàrà el relleu sense estar el vigilant
entrant degudament uniforrnat i que conegui acuradament tots el aspectes del servei
que ha de desenvolupar.
En cas.d'alarma o emergència, haurà de seguir les indicacions del pla d'emergència
de la Fundació.

4.3.- L'empresa adjudicatària disposarà d'efectius suficients com per assumir els
possibles encàrrecs de serveis extraordinaris en motiu de l'organització d'actes
éspecials i no previstos, així coin per cobrir qualsevol esdeveniment puntual o incident
que es pugui generar, En aquest cas i sota les directrius dels responsable de la
Fundació, es demanaran els. serveis que corresponguin, segons necessitats, amb la
suficient antelació.i sempre dins dels marges del contracte.

4.4.- La Fundació es reserva el dret d'ampliar, reduir i modificar la cobertura temporal

del servei. Aquestes modificacions no afectaran al preu/hora ofert per part de
I'adjudicatari del servei

4.5.- L'empresa adjudicatària ha de complir les disposicions vigents en matèria laboral,

de

seguretat social,

de

seguretat

i

Prevenció

de Risços Laborals i

es

responsabílitzarà dels drets i obligacions (avaluació de riçcos, compliment de la
normativa de seguretat, formació, etc.),'d'acord amb la Llei 31/1995 de Prevenció de
Riscos Laborals i modificacions.

,

L'èmpresa ha de tenir realitzada la seva avaluació de riscos laborals així com les
actualitzacions pertinents i donar compliment a la normativa de prevencions de riscos
laborals. L'empresa adjudicatària també és responsable que el seus treballadors facin
ús de les mesures de protecció, tant col'lectives com indiviciuals, per complir en tot
moment la'normativa sobre seguretat, salut i higiene en el trebaít i resta obligada a
comunicar per escrit a La Fundació qualsevol aspecte relatiu a incompliments per part
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de tercers. Pel que fa a la coordinació empresarial, haurà de complir allò que disposa
l'article 24 dela llei 31/1995 de prevencio de riscos laborals

4.6.- L'empresa adjudicatària es responsabilitzarà i garantirà la confidencialitat del
servei, i a tal efecte adoptarà les mesures de tipus tècniç i organitzatiu.necessàries
que inclouran la declaració individual de cada treballador, Aquest compromís de
confidencialitat de I'empresa i de cada treballador s'estén inclús un cop extingit el
contracte

I'execució de les prestacions derivades del compliment del present
contracte, l'empresa adjudicatària, està encarregada del tractament, per compte de La
Fundació, dels fitxers "vlDEovlGlLANClA', | "CONTROL D'ACCESOS". Per tant es
compromet al compliment del El Reglament 2016/679 del parlament Europeu i del
Coniell de 27 d'abril de 2016, i la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràctef Personal (en endavant LOPD) i el seu Reglament, i
complir els termes que es defineixen en l'annex 2'

4.7.- Per

a

4.8.- L'empresa adjudicatària haurà de coordinar les seves tasques amb la resta de
personal extern que presta serveis als Cehtres, tant pelque fa a la organització d'actes
i esdeveniments culturals com a la gestió i les incidències en temes de manteniment i
obres a la finca, sempre seguint els crit'eris establerts pel responsable,de la Fundació.

4.9.- La Fundació es reserva el dret a sol'licitar el canvi del personal destinat al servei,
en cas que no compleixi els criteris definits en el present Plec. L'empresa adjudicatària
procedirà a la seva substitució en un termini no superior a 24 hores.
4:10.-El personal de vigilància serà el responsable del bon estat i funcionament dels
diferents equips utilitzats propietat de la Fundació, reservant-se aquesta la possibilitat
de carregar el cost de les reparacions que es puguin ocasionar, si es demostra, per
l'empresá reparadora, que el deterioramenl ha estat causat per una negligència del
personal de I'empresa de vigilància.
La utilització dels telèfons del' servei es limitarà exclusivament a comunicacions
derivades de la seva prestació, restant prohibida per fins particulars.
L'empresa adjudicatària assumirà la responsabilitat i el. .cost econòmic en. les
incidències da pèrdua de claus o targetes magnètiques assignades al personal del
servei.
4.11.- L'empresa de seguretat, durant eldesenvolupament de les seves activitats, està
obligada a auxiliar iCol.laborar amb les Forces iCossos de Seguretat (Mossos
d'EJquadra i Guàrdia Ur.bana). A aquest efecte, haurà de comunicar pels canals que

s'estableixin, quàlsevol circumstància i informacio rellevant per a la prevenció, el
manteniment o el restabliment de la seguretat ciutadana, així com dels fets delictius
dels que tinguin coneixement en el desenvolupament de les seves activitats.

4.12.- Atesa la necessitat que el personal de vigilància conegui les instal'lacions
materials i el personal del centre, I'em5iresa adjudicatària es compromet a prendre les
mesures oportunes per.instruir-lo amb caràcter previ a'l'inici del servei. En aquesta
instrucció s'han d'incloure els coneixements referents a manuals d'autoprotecció en
cada edifici i els protocols per actuar en cas de emergències.

4.13.- Els vigilants de seguretat depenen del cap de seguretat

I'emp-resá de
{e
la
Fundació.
dè
responsable
del
que,
depenen
funcionalment,
maigrat
seguretat
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5.- GaracterístiqUes del

nal.

L'empresa adjudicatària destinarà el personal necessari pel desenvolupament de les
obligacions contractuals assumides; aquest personal dependrà únicament i
exclusivament del contractista sense que en cap cas es puguin derivar relacions de
caràctèr: laboral, estatutari o funcionarial, entre la Fundació i el contràctista.

El personal que desenvolupi el servei haurà d'estar habilitat amb l'autorització
administratíva preceptiva, amb les característiques i preparació adequades, així com
amb el coneixement suficient, tant a nivell tècnic com pràctic, del servei a realitzar, que
asseguri elcorrecte desenvolupament de la tasca encomanada .
En el seu cas'i als efectes relatius a subrogació del personal, segons allò que estableix

l'article 44 de l'Estatut dels Treballadors, s'inclou com annex 1 la relació de
treballadors; amb indicació de I'antiguitat, jornada, tipus de contracte i categoria
professional dels que en I'actu'alitat es troben prestant els serveis.

5.1.- L'empresa adjudicatària es compromet a que els treballadors assignats al servei
ho són de forma'exclusiva. Així mateix, es compromet a cobrir totes les posicions
sol'licitades per la Fundació.
5.2.- S:haurà de prestar el servei de nianera correcta i amb un tracte curós amb el
públic i amb él personal del centre on es realitza el servei, dins els límits permesos pel
compliment de les seves obligacions. La discreció serà present en tots i cadascun dels
actes i es tramitarà tota la informació de manera confidenciál al'responsable de la
Fundació.

5.3.. El personal destinat al servei haurà de vestir amb correcció I'uniforme

de

I'empresq (diferent estiu i hivern/diferent en funció de si I'efectiu es troba a l'aire lliure o

en un espai tancat) i adequat a I'ehtorn de la Fundació, i haurà de presentar un
aspecte correcte d'higiene personal. lgualment l'empresa adjudicatària incorporarà
elements d'identificació personal i d'empresa que permeti definir de manera clara el
nom de I'empresa, el nom de la persona assignada al servei i, si s'escau, el nom de
llactivitat genèrica i/o el lloc on es desenvolupa t'activitat, així com qualsevol altre
element que proposi l'adjudicatari. El disseny de la identificacio seguirà les pSutes
definides entre l'empresa adjudicatària del servei 'i la Fundacio. Aquestes

identificacions personals hauran de ser retornades a la Fundació en el moment que el
treballadors deixin de prestar el servei.

El personal adscrit al servei haurà de dur el distintiu d'identificació de manera visible i
identificar-se davant les forces d'ordre públic i dels ciutadans afectats amb la targeta
d'identificació professional (TlP) quan els sigui requerit. Així mateix duran a sobre, si
escau., la llicencia d'armes i la corresponent guia.de I'arma. D'acord a.mb la Disposició
Transitòria de I'orde del Departament d'lnterior lNTl15/2012, de 17 de gener, per la
qual es regula el distintiu de les persones vigilants de seguretat privada. Els vigilants
de seguretat hauran de portar únícament.els distintius amb I'expressió "vigitant de
seguretat " en català.
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per tal de poder conèixer la qualificació professional dels possibles vigilants

de

seguretat, l'empresa adjudicatària prese_ntarà el currículum professional del candidats
que proposi per a aquests llocs de treball.

S.4.- El personal assignat al servei haurà d'utilitzar el mitjans materials i tècnics
necessaris, dins de la proporcionalitat més estricta, en relació a les situacions que es
produeixin durant la prestació delservei.

Haurà de mantenir en adequat estat i ordre les dependències que els siguin
assignades i conservar en les millors condicions de funcionament tot el màterial i
equipament assignat al servei.

protegir els canals o instruments de comunicació per a la
realitzáció del-servei, fer uJadgquat de les bases de dades i registres que tinguin al

Haurà d'assegurar

i

séu càrrec i garantir la reserva professional de qualsevol informació, tot ajustant-se en
la seva utilitzáció al previst en la normativa vigerit sobre protecció de dades .
b.S.- El personal assignat al servei s'adreçarà preferentment en llengua catalana per a
I'exercici de les funcions pròpies del servei.

5.6.- El personal assignat al servei haurà d'executar el coritrol de personal, els paquets
o les càrregues de la forma més educada idiscreta possible.

5.7.- El personal assignat al servei haurà de comunicar l'"tpr"r" a la que pertany,
"
al servei i les
amb la màxima antelació possible, la impossibilitat d'incorporar-se
causes, per: tal que l'empresa prengui mesures.

6

5.S.- Funcions dels vigilants d'obligat compliment: (d'acord a l'establert a l'árt. 32 Llei
de Seguretat Privada). A destacar:
L'acció protectora dels vigilants de seguretat tindrà un caràcter eminentment preventiu
i s'exercirà per mitjà de:

.

La vigilància de caràcter general sobre els immobles i els béns

L'àmbit dractuació dels serveis de vigilància serà el comprès per l'edificació i el seu
interior i parts exteriors afectades (façanes, cobertes, patis i d'altres) i el.jardí en el
seu interior, la tanca de la finca itotes les seves portes d'accés'
Es realitzarà durant les 24 hores del dia i tots el dies de la setmana. lgualment, els
vigilants de seguretat participaran en els plans d'actuació/interuenció, dissenyats
'
en funció de les diferents situacions que es produeixin.

-

El control d'accessos de persones

i

de vehicles als edificis, instal'lacio-ns

i

dependències.

El control d'accessos a la finca de vehicles, vigilància interior dels vehicles que
.ingressin excepcionalment iordenació de la càrrega idescàrrega que es realitzin.
Control dlaccés i d'identitat dels visitants, proveidors i col'laboradors en I'accés als
edificis (revisió de la documentació, lliurament dels distintius d'idèntificació i la seva

llffmrF'=
recollida quan s'escaigui). Amb especial incidència en els casos que sigui
presumible la possibilítat de contingència.
Revisió de bosses, paquets, maletes etc., dels visitants i, si la Direcció del Centre

ho sol'licita, del personal, tant de la Fundació com d'empreses externes, que
presta el seus serveis en els edificis, amb el mitjans manuals o tècnics instal.lats o

que puguin instal'lar en el futur, sempre d'acord als procediments

i

amb

la

'normativa vigent.
Tancament i obertura de portes deljardí en els horaris d'obertura al públic. També
comptabilitzaran les persones que accedeixen diàriament a la finca amb l'ús dels

aparells que els faciliti I'empresa adjudicatària,
visitants quan la Fundació els ho demani.

i

facilitaran l'accés d'usuaris

i

Atenció als requeriments d'informació tan telefònicament com personalment a les
instal.lacions de la Fundació.
Detecció de les incidències en les instal.lacions que es produeixin al jardí ials
edificis, requerint la intervenció dels serveis d'intervenció corresponents i informant
als responsables de la Fundació corresponents. L'empresa adjudicatària dotarà als
Vigilants d'una eina i software per la informació i comunicacions necessàries,
seguint els requeriments de la Fundació.

Servei de rondes interiors, tant diürnes com nocturnes dels edificis, del jardí | el
perímetre de la finca. En aquests cas el personal marcarà én els dispositius
instal'lats o a instal.lar en les diferenls zones de I'immoble.
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Verificació del funcionament de les instal'lació d'intrusió i incendis. Control dels
equips de detecció, visualització de càmeres i inspecció de les instal.lacions
(serveis, seguretat), Verificació i comunicació d'incidències,
La protecció de les persones i la propietat. Custòdia de claus i la seva entrega a
les persones autoritzades. Custòdia en el transport i control del trasllat de la
recaptació generada per I'activitat del centre quan es requereixi i sempre a l'interior
de la finca.

La previsió d'evitar la comissió de fets delictius o infraccions. En cas d'observar
fets delictius en relació a la seguretat de les persones, béns, objecte de protecció o
indicis dels mateixos, s'actuarà dins de la proporcionalitat més estricta en relació a
la situació plantejada i s'avisarà els agents de l'autoritat i posant a disposició
l'actuació realitzada.
La manipulació dels mitjans de seguretat que disposiel còntre.

En els informes diaris que hauran de presentar al responsable de la Fundació, es
farà constar qualsevol incidència o avaria que s'observi, incloent-hi qualsevol
aspecte o fet que afecti o pugui afectar a la seguretat de Centre.

En cas d'incidències o alarmes, ho haurà de comunicar al Responsable de
Seguretat de l'empresa adjudicatària i al Responsable de la Fundació, haurà de
manipular d'immediat els dispositius corresponents i complir les instruccions que
es dictin per a casos d'emergències.
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Prestar tota la col.laboració que sigui necessària a les Forces
Seguretat d'acord amb el que èstableixen les disposicions vigents.

Cossos de

El personal de I'empresa adjudicatària haurà d'assumir les funcions que tingui
determinades dins del Pta d'AutoproteccióIPla d'Emergències de la Fundació.

El vigilant ha de gestionar el control de intrusió, CCTV i control de la centra! de
alarmes de prevenció d'incendis iestar pendent dels monitors de seguretat des
d'on visualitzarà imatges de les diferents càmeres instal'lades als diferents punts
dels edificis.
Troballes. Tot obJecte trobat per el vigilant de seguretat ha de ser enlegistrat a
llinforme diari. En cas que la trohalla sigui feta per una- altre persona i es lliuri al
vigilant; aquést haurà d'anotar a l'informe les sègüent dades: nom de la persona,
dáta, hora i lloc on ha estat trobada, circumstàncies en què ha estat trobada i la
persona que se' n fa càrrec. Quant se sospiti de la possible perillositat d'algun obiecte
o paquet trobat, es procèdirà a deixar-lo en el lloc on s'hagi trobat sense cap ména de
manipulació, donant compte immediatament al responsable del servei de seguretat de
l'empresa adjudicatària, el responsable del centre i als agents de I'autoritat si ho
creuen convenient. '
6.- Formació

6.1.- Es responsabilitat de l'empresa adjudicatària garantir la formació adequada i
suficient del personal destinat al servei així com del de reserva per garantir que la
prestació del servei es pugui desenvolupar correctament i d'acord amb les directrius
de ]a Fundació.

Així mateix, l'empresa adjudicatària haurà format, en Suport Vital Basic (SVD) i la
utilització d'un Desfibril.lador Extern Automàtic (DEA) a tot-el personal destinat a la
Fundació, en el termini màxim de quinze dies a partir de la signatura del contiacte.
L'acreditació d'aquesta formació es farà amb la presentació dels corresponents
carnets d'habilitació emesos pel Departamelt de Salut de la Generalitat de Catalunya.

6.2.- L'empresa adjudicatària haurà de justificar al responsable de seguretat del
centre, mitjançant la conesponent certificació, [a realitzacio per part dels vigilants de
seguretat dels plans de formació de 20 hores de duradá, com a mínim, de reciclatge
obiigatoris per Llei dels cursos d'actualització segons l'art. 57 de RD 2364/1994, de 9
de desembre, que aprova el Reglament de Seguretat Privada.

També haurà de justificar I'actualització del programa de formació
personal, que ha de detallar com a mínim

i

reciclatge del

:

- Matèries a impartir.
- Calendari.
- Centre Homologat on es realitzaran els cursos.

6.3.- L'empresa adjudicatària es compromet a establir una formació específica a la
Fundació per a cada vigilantfix i de reserva per tal de garantir el correcte coneixement
de les instal'lacions i dinàmica interna.

B
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el Vigilants hauran' d'emprar el català en totàs les comunicacions i
notificacions adreçades al públic, sense perjudici de la utilització del castellà per
atendre les persones que se'ls adrecin en aquest idioma.
6.4.- Tots

6.5.- S'exigirà q.ue tot el personal que presti el servei tingui coneixements acreditats de
primers auxilis i hagi realitzat un curs pràctic d'extinció d'incendis, amb una antiguitat
màxima de dos anys, en la seva realització o reciclatge.

6.6.- El personal que hagi de prestar servei en aquells punts que requereixin la
utilització d'un equip d'inspecció d'objectes, (escàner, rajos x...) haurà d'acreditar
experiència provada en la seva utilització, així coin haver rebut la instrucció adequada
(curs d'explosius, d'identificació de correu sospitós, procediments i equips)amb una
antiguitat màxima de dos anys en la seva realització o reciclatge

6.7.- L'empresq adjudicatària es compromet a formar al personal que presti els
serveis, mitjançant cursos específics en relació als Museus i al Patrimqni i la formació
específica en resposta d'alarmes, (Resolució 12 novembre 2012 BOE A 2012 14947
Ministeri del lnterior), durant el primer mes de I'adjudicació

6,8.- El personal destinat al servei haurà de tenir coneixements d'informàtica a nivell
d'usuari.
6.9.- L'empresa adjudicatària vetllarà per a què els Vigilants que estiguiformats en l'ús
d'extintors i BlEs.
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7.- Goordinació i seguiment del servei

7.1.- L'empresa adjudicatària designarà un Goordinador del Servei com a interlocutor
amb la Fundació sense suposar cost addicional. El Coordinador dependrà del Cap de
seguretat de l'empresa adjudicatària i s'haurà de coordinar amb el Responsable de la
Fundació. La figura d'aquest coordinador és independent del dispositiu requerit per al
centre i haurà de desenvolupar la funcionalitat bàsica següent:
-Supervisarà la correcta execució del servei, recollirà les observacions d'operativa que
posteriorment farà arribar als vigilants.

-

Haurà d'estar permanentment localitzable pels vigilants

i el Responsable de la

Fundacio.
- Caldrà que tingui una amplia experiènoia en la coordinació, especialment en l'àrea de
seguretat en museus o institucions culturals.

- Realitzarà les funcions del càrrec a fi de garantir un correcte control de I'execució
operativa del contracte, la supervisió de la correcta exècució del selvei, la coordinació
de necessitats. i les operatives per als serveis extraordinaris.
- Haurà de realitzar com a mínim una inspecció mensual al centre, que inclourà el
control del correcte funcionament de les instal'lacions i programes de seguretat, i
confeccionarà els corresponents informes de situació que seran presentats als

ll
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responsables de seguretat. Aquest informe s'entregarà el primer dimarts, posterior a la
setmana valorada.

Mantindrà al ,dia la carpeta informativa adient per la Fundació, que inblòurà:
quaQrants mensuals, fulls de servei, TIP dels vigilants, formació especialitzada i
ordinària per Llei.

-

7.2.- L'empresa adjudicatària haurà de nomenar un interlocutor per

a fer

el

seguiment administratiu del contracte, i haurà de comunicar el seu nom per.escrit a la
Fundació.
La facturació es. presentarà mensualment.

L'empresa adjudicatària és corypromet cada inici d'any a presentar una previsió
mensual de despesa de tot I'any, on es contemplin la descripció dels diferents serveis
ordinaris de vigilància i manteniment dels equips de seguretat.

a l'adjudicacio, l'empresa adjudicatària ha de presentar
obligatòriament un Pla Operatiu del servei de Seguretat per la Fundació (P.O.S.)
que inclourà necessàriament les funcions específiques preventives i del servei de
7.3.- Posteriorment

vigilància i seguretat de totes les posicions objecte del present plec. Aquest pla s'haurà
dó presentar obligatòriament durant el primer mes de la prestació del servei.
7.4.- L'empresa adjudicatària comptarà amb un centre de comandament, amb el qual
el servei de vigiEnóia es podrà posar en contacte a qualsevol hora del dia o de la nit, i
tots els dies de I'any; per tal de resoldre incidències pròpies del servei i es compromet
a facilitai un númeió de telèfon de contacte permanent a disposició del responsables
de la Fundació per notificar qualsevol mena d'incidència'

7.5.- L'empresa adjudicatària es compromet a supervisar la prestació del servei
periòdicament i/o en la temporalitat que determini el responsable de.seguretat de la
Fundació.

L'empresa adjudicatària haurà d'estàblir explícitament una operativa de control dels
serveis àocturns per tal de garantir la realització del servei, la seguretat i la integritat
del personal que realitzi el servei.
7.6.- El coordinador de I'empresa i el responsable de la Fundació faran un seguiment
periodic del servei de vigilància i de I'execució del contracte.

7.7.- L'empresa adjudicatària haurà de proveir les connexions a Central Receptora
d'Alarmes (CRA), que serà propia de I'empresa adjudicatària, i comunicarà les
incidències motivades.
7.8.- L'empresa adjudicatària haurà de fer un protocol/dossier de custòdiá de claus de
la finca, consensuat amb el responsable de la Fundació, on consti tota la informació
necessària (situació, informació de les claus, ubicació de la central, telèfon
d'emergència, etc.) per tal que el vigilant que faci la presència al centre amb les claus.
disposif informaçió suficient per efectuar les actuacions necessàries.

7.9.- L'empresa adjudicatària haurà d'aportar la informació relativa al procediment de
treball, trenatts efectuats i temps invertits. lgualment haurà d'informar de qualsevol
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defecte

o

anomalia

a les instal'lacions

durant el desenvolupament de les seves

activitats.

Les hores treballades seran controlades per mitjà del full d'incidències, visat

pel

Responsable de,la Fundació.

7lA.- La Fundació posarà de manifest a l'empresa adjudicatària qualsevol deficiència
en el desenvolupament del servei, particularment en relació a la manca dels requisits
bàsics establerts en aquest plec, havent d'adoptar les mesures adients en un termini
màxim de 24 hores del primer dia laborable.
7.11.- La Fundació encarregarà, abans de la finalització del contracte, una auditoria de
I'estat de conservació de les instal'lacions de seguretat' i vigilància objecte del
èontracte, que anirà a càrrec de l'empresa adjudicatàr,ia.
8.- Requoriments tècnics

Tots els equips requerits en els apartats que es relacionen a continuació, haurary de
ser implementats i estar en correcte funcionament a'l'inici de la prestació'del servei,
tret dels apartats on s'indiqui un termini diferent:
8.1.- L'empresa adjudicatària facilitarà:

- 1 telèfon mòbil amb veu i dades a disposició delVigilant de seguretat.
- 1 ordinador portàtil o similar a disposició dels vigilants.
- 1 telèfon mobil, dispositiu PDA o similar a disposicio del Vigilant, sempre dins de
I'horari establert del servei, per tal de garantir la comunicació amb els responsables de
I'empresa, els serveis de seguretat i amb el responsable de la Fundació.

8.2.. QUan les activitats que s'organitzin a la Fundació ho requereixin, el personal
destinat al servei haurà d'estar dotat, per paú de l'empresa adjudicatària d'equips de
radio freqüència (walki) per a totes les posicions i un walki per al Responsable de la
Fundació.
Haurà de garántir un estoc suficient per cobrir les ampliacions requerides amb motiu
d'activitats extraordinàries, més una reserva de dos aparells pel Centre. Aquests
walkis hauran de tenir la potència de recepció i emibsió necessària per cobrir els
entorns interiors de la finca.
L'empresa adjudicatària haurà de facilitar aciessoris originals o bé expllcitament
homologats pel fàbricant, per tal de garantir la qualitat de les comunicacions (orelleres,
còfies, bateries, etc..).
8.3.- L'empresa adjudicatària haurà de facilitar al personal destinat al servei, un mínim
d'1 llanterna per posició de servei, més dos de reserva per al centre, per tal de garantir
la correcta vigilància de les instal'lacions. A més haurà de facilitar els carregadors
necessaris.

8.4.-L'empresa adjudicatària haurà de proveir i mantenir en servei el material de 1i
intervenció necessari iserà com a mínim el següent material:
2 Màscares panoràmiques-280
2 filtres de les màscares.
2 armilles reflectants.
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2 màscares (antipols)amb 56 peces.
2 jocs de guants de coto.
2 caixes de guants de làtex.

2braçaletsreflectants.
2fàrmacioles complertes model maletí.

8.5.- L'empresa adjudicatària haurà de'mantenir el sistema informàtic per I'equip de
-vigilància,
iquan sigui el cas, proveir iinstal'lar la seva reposició seguint els
re.queriments de la Fúndació. El sistema informàtic conSistirà en un equip informàtic
complert, PC amb pantalla o. portàtil, més impressora, tòner, papei etc. i mantenir en
servei aixícom el material i consumibles informàtics necessaris pel seu funcionament i
contractar i assumir el manteniment d'una línia ADSL (pel PC) per a les gestions i
comunicacions.

8.6.- L'empresa adjudicatària haurà de preveure i realitzat a la data de l'inici del
óontru.t", ï. òonnáiiO a la seva central d'alarmes (CRA) dels sistemes de detecció
d'intrusió i d'incendis, serveide custòdia de claus iservei d'acuda imrnediata iajustada
a la normativa vigent.
8.7.- L'empresa adjudicatària haurà de proveir i mantenir en servei un detector manual
de metalls.

la responsabilitat i el cost econòmic en les
incidències de pèrdua de claus" o targetes magnètiques assignats al personal del

B.B.- L'empresa adjudicatària assumirà
servei.

8.9.- L'empresa adjudicatària haurà de proveir en servei un DEA (Desfibril'ladors
Extern Automàtic), pegats adhesius i fer el manteniment de l'aparell. La ubicació serà
determinada per la Fundació.

8.10.- L'empresa adjudicatària haurà de proveir imantenir en servei d'un sistema
informàtic per realitzar el servei de control d'identitat dels visitants i/o proveildors,
marca ICAR o similar, que doni compliment a la normativa vigent de protecció de
dades de caràcter personal, així com les instruccions, recomanacions i altres
disposicions de l'Agència Catalana de Protecció de Dades. L'empresa serà
responsable de les bases de dades que contingui aquest sistema, tot tenint en compte
la Llei de Protecció de Dades
Aquest sistema haurà d'estar instal.lat en un punt d'accés al centre, i equipat

amb

la

maquinària, el programari necessari, el perifèrics i consumibles necessaris (tinta,
etiquetes acreditatives i estoc d'aquestes etc.) pel seu funcionament.

9.11.- L'empresa adjudicatària garantirà que cada membre del seu personal disposi de
la seva taquilla aixícom dels electrodomèstics bàsics pel funcionament d'un office.

8.12,-L'empresa adjudicatària es farà càrrec del manteniment i reposició dels equips
de seguretat que disposa la Fundació així com dels corresponents canals de
comunicacio corresponents (detectors de fums, extintors, detectors d'intrusió, alarmes,
càmeres de seguretat, etc.)
8.13.- L'empresa adjudicatària haurà d'assumir el manteniment de tots aquests mitjans
durant la durada del contracte, aixícom durant la seva possible pròrroga.

t2
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9.- Horaris del serveis objecte del present plec

Servei objecte del present Plec.

El dimensionat del servei es contempla a continuació, les hores de sèrvei que es
reqüeriià distingides per tipus de servej diürn o nocturn i laborable o festiu, per
anualitat de contracte.
El.

servei objecte d'aquest Plec defineix el nombre de llocs de vigilància a cobrir per

part de l'adjudicatari. Servei:

un vigilant de seguretat sense arma, tots els dies de I'any durant les 24 hores.

.
'.

Hores
Hores
Hores
Hores

Laborables Diürnes HLD 3.952 h
Laborables Nocturnes HLN 1.976 h
Festives Diürnes HFD 1.888 h
Festives Nocturnes HFN 944 h

Total8,760

h.

1.3

Preus d' hores previstes:
Hores
Hores
Hores
Hores

Laborables Diürnes HLD 15; 65€sense IVA =61.894,54€
Laborables Nopturnes HLN í7,25€ sense IVA =84.087,83€
Festives
HFD 16,93€ sense IVA = 31.g69,88€
Festives Nocturnes HFN 18,54€ sense IVA =í7.4g9,62€

Piürnes

Total

=

145.391,88 € sense IVA

ANNEX i :,RELACIO TREBALLADORS'A SUBROGAR
CATEGORIA

tNtct.

AilISU,

TIPO.DE
CONTRATO

JORi,IADA

VIG.DE
SEGURIDAD

A.A.D.R.

01.022014

100
(TNDEFtNTDOA

lQO%

.SALARIO
,BRUTO
ANUAL
17690,04€

104%

17686,92€

IüJ%

17132,W

100%

17132,04€

ïEMPO
'eouprerot
2

VIG.DE
SEGURIDAD

M.V.J.

1S.08.2008

100
(INDEFINTDO A

TIEMPO

coMPLEToi.
VIG.DE
iSEGURIDAD

R.M.(j,().

40í::

28.07,2013

(oBRA Q SERVTCTO

AïEMPO.

COMPLEïO)
(ACTUALMENTE EN
SITUAC|ON bE r.T-)
VIG.DE
SFGURIDAD

J.J,G.

25.4V.2013

40{

(oBRAgSERVlctO

.

, ATIEMPO
COMPLETO}

PLUSES

,PLUS JEFE DE EQUIPO
(92,64€ X 12 MESES)
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ANNEX

2,. TRACTAMENT DE DADES

DE CARACTER PERSONAL

Per a I'execució de les prestacions derivades del compliment del present contracte
l'empresa adjudicatària, bncarregada del tractament per tractar per compte de La
Fundació els fitxers "vlDEovlGlLANclA" | 'coNTRoL D'AccESos", es compromet
al compliment de les disposicions del El Reglament 20161679 del,Parlament Euròpeu i
del Consell, de 27 d'abril de 2016, i la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Prqtecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD) i el seu Reglament de
desenvolupament i de forma específica a les condicions següents:

1.

.

Utilitzar les dades que formen part d'aquests fitxers, o lés que reculli per a ser-hi
incloses, només per a la finalitat objecte d'aquest encàrrec'i tractar les dades
diacord amb les instruccions del responsable del tractament, La Fundació,

2.

No comunicar les dades a terceres persones, ni tan sols per a la seva conservació,

llevat que compti amb I'autorització expressa de la Fundació, en els supòsits
legalment admissibles.
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3

No subcontractar, ni parcial ni totalment, el servei prebtat a un tercer que impliqui
I'accés i/o tractament de les dades de caràcter personal titularitat de la Fundació
sense el previ consentiment exprés i per escrit. En tot cas I'empresa adjudicatària
haurà de signar amb el sub-contractista el corresponent contracte d'encarregat del
tractament que incloulà les mateixes clàusules que les previstes en el present plec
de condicions.

4.

No fer còpies de la informació a què tingui accés, llevat que sigui necessari per a
I'adequada execució dels serveis.

5.

Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a què hagi
tingut accés en virtut del present encàrrec, fins i tot després de finalitzar el seu
objecte.

6.

Assegurar

i

el coneixement adequat el compliment de les obligacions que
corresponen als seus treballadors afectats, fent-se responsable de l'ús indegut per
part d'aquests de la informació de la Fundació a la que poguessin tenir accés i es
compromet a fer extensible el deure de secret i el protocol tie seguretat que
s'especifica a I'annex 3 del present plec de condicions.

7. Respectar totes les obligacions

i les mesures tècniques i organitzatives que resultin

necessàries pér garantir la seguretat de les dades personals, evitant la seva
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atteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, segons I'estat de la tecnologia,
la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que estiguin exposats,
ja provinguin de I'acció humana o del mitjà físic o ríatural'

L

Complir les mesúres de seguretat establertes al document de seguretat de la
nivell bàsic, segons el que éstableix el Reglarpent de
Fundació, que correspon"n
"i
la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, d'acord amb les
especificacions concretades a l'annex 2 del present plec.

g.

En el cas que les dades s'hagin d'incorporar a dispositiui Portàtils, o s'hagin de
tiactar fora dels locals de la Fundació, es requereix autorització expressa. En
qualsevol cas, cal garahtir el nivell de seguretat corresponent.

en coneixement de la Fundació, de forma immediata, qualsevol incidència
que es produeiXi durant l'execució'del contracte que pugui afectar la integritat o la
coníidencialitat de les dades de caràcter personal kactades' .

'10. Posar

11. Retorna

r a la Fundació, un cop finalitzada la relació contractual establerta,

les

còpies de les dades de caiàcter personal iels suports on constin, un cop complerta
la prestació. El retorn ha de comportar I'esborrat total de les còpies de les dades

existents als equips informàtics

de l'encarregat utilitzats, de forma que se

n'impedeixi la reutilitzacio.

En el cas que l'empresa adjudicatària, destini les dades a d'altres íinalitats;

les

comuniqui a tercers o les utilitzi incomplint les estipulacions'del present contracte, serà
considerat,'també, Responsable de fitxer, responent de les infraccions en que hagués

incorregut personalment, així com de qualsevol possible reclamaçió que els
interessats poguessin interposar davant I'Autoritat Catalana de Protecció d.e Dades, i
de la indemnització que, en el seu.cas, correspongués a I'afectát.
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ANNEX 3: PROTOCOL D'ACIUACIO LOPD I MESURES DE SEGURETAT
La Llei Orgànica de Protecció de Dades Caràcter Personal té com a objectiu garantir i
protegir els drets fonamentals de les persones físiques i, especialment, el seu honor i
intimitát personal i familiar. Per aquest motiu, aquesta llei obliga a la Fundació i a tot el
seu personal i col'laboradors a protegir la informació emmagatzemada en els seus
sistemes informàtics i axius documentals. Així tots els usuaris de dades de caràcter
personal emmagatzemades en els sistemes informàtics o en paper de la Fundació han
dlacomplir les normes que s'especifiquen a continuació encaminadéS a assegurar un
correcte compliment de l'esmentada normativa:

Gonfidencialitat: L'usuari està obligat a mantenir en tot moment la màxima
confidencialitat i el secret professional respecte a les dades de caràcter personal a les
que tingui accés en virtut de les funcions que li han estat assignades, a guardar-les, i a
no revelar-les, transferir-les, cedir-les o qualsevol altre forma de comunicació (ja sigui
verbalment o por escrit, per mitjans electrònics, paper o mitjançant accés informàtic) a
cap tercera persona interna o'externa a la Fundació a no serque estigui expressament
emparat per Llei o pel rèsponsable corresponent.
Un cop finalitzada la prestació del seryei manifesta que no conservarà copia i retornarà
a la Fundació tota la informació que pugui tenir al'seu poder. Aquest deure de
confidencialitat subsistirà també al finalitzar els seus serveis amb la Fundació.
Llocs de treball: L'usuari és responsable del lloc de treball des del que realitza l'accés

a les dades, i haurà de garàntir que cap altre persona no autoritzada pugui veure les
dades personals que es mostrin en el seu equip informàtic o a la documentació en
suport paper amb la que estigui treballant. Per tant, tant les pantalles com les
impressoreis o altres dispositius connectats al lloc de treball han d'estar físicament
ubicats en llocs que garanteixin aquesta confidencialitat.

Quan un usuari abandoni el seu lloc de heball fia sigui temporalment o al finalitzar la
jornada laboral), com a responsable del mateix, haurà de deixar els sistemes
informàtics i la documentació física de forma que resulti impossible la visualització de
les dades protegides. Això es podrà dur a terme a través de la desconnexió dels
equips informàtics o mitjançant un protector de pantalla protegit amb contrasenya que
impedeixi completament la visualització de les dades personals. El reinici del treball
només haurà de ser possible mitjançant la introducció d'una contrasenya.

L'usuari únicament podrà emmagatzemar informació en els sistemes informàtics de la
Fundació que estigui directament relacionada aúb les funcions que li han estat
encomanades.

Dúumentació paper: Respecte al tractament de les dades personals en format paper
(llistats, axius documentals, etc.), I'usuari haurà d'actuar amb la diligència necessària
pef tal de que tota la documentació física amb la que estigui treballant estigui
degudament protegida per mantenir la seva confidencialitat. Al finalitzar la jornada
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laboral no hauran de quedar a la vista documents que continguin dades de caràcter
personal. En el moment en que hagin de ser eliminats s'hauran d'utilitzar mecanismes
que evitin la seva recuperació postelrior (mitjançant màquina destructora de paper o
equivalent).
Contrasenyes: Cada usuari és responsable de mantenir-ne la confidencialitat. Aquesta
contrasenya serà canviada almenys un cop a I'any. En cas de que aquesta arribi a ser.
coneguda, fortuita O fraudulentament, per persones nO autoritzades, haurà de
comunicar.ho a la major brevetat possible al responsable de la Fundació per tal de que
es procedeixi immediatament a canviar-la. En especial, resulta expressaúent prohibit
escriure la contrasenya en qualsevol tipus de suport físic (paper, etc.) o lògic (arxius).
Copies de seguretat: Es duran a terme còpies de seguretat setmanals que hauran de
ser guardes sota clau i d'accés restringit al personal autoritzat'

Gestió d'incidències: La certesa o sospita de que s'hagi produït una. incidència. que
pugui implicar un risc per la seguretat de les dades personals, ha d'ésser comunicada
-responsable
de l; funOalció, per tant serà necessari elaborar un registre
àl
d'incidències pqrquè es pugui dur un contr9l i procedir a les accions correctives
pertinents.

Registre d'entrades i sortides: El control del registre 1l'entrades i sortides serà enviat
diàriament per correu electrònic al responsable de la Fundació i haurà d'ésser eliminat
posteriorúent de l'ordinador, de tal manera que només en quedin les plantilles, evitant
I'emmagatzematge de dades personals.

Cessió de dades a tercers: Les dades de caràcter personal només poden ésser
comunicades a un tercer previ consentiment del interessat. Per aquesta raó, en el cas
de que per.desenvolupar alguna tasca I'usuari precisés comunicar a un tercer dades
de caràcter personal, haurà de contactar prèviament amb el responsable de la
Fundació per tal de determinqr la seva viabilitat i les especials mesures de seguretat i
jurídiques que corresponen aplicar.
Drets dels afectats: Totes les persones de les que es disposin dades de caràcter
personal . tenen, per llei, potestat per exercitar els drets d'accés, rectificació,
bancel.lació i oposició Oe íes seves dades de caràcter personal. Es obligació de tot el
persona! contribuir a l'exercici d'aquests drets. Per tant, la persona que_rebi una petició
d'aquest tipus ha de remetre-la immediatament al responsable de la Fundació per tal

de que aquest pugui donar adequada resposta a I'usuari, (accés a imatges de les
videocàmeres, etc).

de currículums: Està prohibit recollir currículums en mà. Les

dades
per
han
de
complir
i
tant,
mig
nivell
de
dades.sensibles
curriculars son considerades
uns requisits específics de seguretat
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