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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI D’AGENTS CÍVICS DE L’HOSPITALET
1. OBJECTE
L'objecte del present contracte és la prestació del servei d’Agents Cívics de
l’Hospitalet.
Atesa la naturalesa del contracte i els seus objectius, es considera idoni aplicar el codi
CPV (Common Procurement Vocabulary) núm. 98000000-3 pels Serveis Personals
locals, que s’inclou en serveis socials, educatius, sanitaris, culturals i altres serveis
específics (Directiva 2014/24, art. 4 i annex IV).
2. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL SERVEI
Aquest servei es prestarà de dilluns a diumenge. Els horaris de prestació del servei
seran de matí i/o tarda, i els determinarà l’Ajuntament de L’Hospitalet depenent de les
seves necessitats i tenint en compte possibles situacions excepcionals. El servei podrà
modificar-se en horaris i torns atenent aquestes circumstàncies.
Durant la prestació del servei a l’espai públic els professionals treballaran en parelles.
Aquestes parelles seran rotatives per períodes establerts pels responsables.
Excepcionalment, i per tal d’optimitzar els recursos, en actuacions concretes que no
generin cap tipus de situacions conflictives es preveu que el servei es pugui prestar
amb un únic professional.
Amb caràcter enunciatiu i no limitat, el servei hauria de cobrir les següents funcions:
•

Informar i sensibilitzar sobre l’ordenança del civisme i la convivència.

•

Vetllar pel bon ús dels parcs i les places de la ciutat i contribuir a millorar el
marc de convivència necessari per que tots els ciutadans puguin gaudir-ne.

•

Detectar possibles incompliments de l’ordenança, informar al ciutadà sobre les
conseqüències que se’n derivin i oferir alternatives correctes al comportament
observat.

•

Detectar, des del territori, conflictes que afectin als valors de convivència social
i que requereixin una actuació específica per part dels serveis municipals.

•

Col·laborar amb els agents de Guàrdia Urbana i reforçar amb la seva presència
els comportaments cívics als parcs i places de la ciutat i als seus voltants.
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•

Recollir i traslladar al departament corresponent les consultes o els
suggeriments del ciutadans en l’àmbit del civisme i la convivència als espais
públics on presten servei.

•

Informar i recomanar el compliment de la normativa i de les indicacions pròpies
d’una crisi sanitària o qualsevol altra situació o circumstància excepcional.

•

Informar als ciutadans dels recursos municipals engegats amb motiu d’una crisi
sanitària o qualsevol altra situació o circumstància excepcional.

•

Participar en totes aquelles tasques de caràcter preventiu, educatiu i promoció
d’actituds cíviques per tal de millorar la convivència i el respecte de la
ciutadania que l’Ajuntament consideri adient desenvolupar tant als espais
públics com a l’àmbit privat.

3 . RECURSOS HUMANS I TÈCNICS ADSCRITS AL CONTRACTE
1.

L’empresa adjudicatària haurà de contractar el personal necessari per atendre les
seves obligacions: 10 professionals durant 12 mesos l’any, més un reforç de 6
persones més entre juny i setembre, amb la titulació mínima i experiència prèvia
que es descriu en aquesta clàusula.
Període
Gener - maig
juny – setembre
Octubre – desembre

Núm. persones
10
16
10

Mesos
5
4
3

2.

La jornada laboral dels agents serà de 25 hores setmanals amb 2 dies de
descans.

3.

Com a mínim un d’aquests professionals farà les funcions de coordinador o
responsable de l’equip. Per desenvolupar aquesta tasca, la seva jornada serà de 5
hores setmanals addicionals a la de la resta de professionals.

4.

Un responsable de l’empresa s’encarregarà de la supervisió, coordinació general i
de garantir la prestació del servei en els termes especificats i també de la
coordinació amb el/els responsable/s del projecte (designats per l’Ajuntament de
l’Hospitalet).

5.

L’Ajuntament haurà de tenir coneixement del personal tècnic que participarà en el
contracte, estiguin o no integrats en l’estructura de l’empresa licitadora. Abans de
l’inici del servei, l’empresa presentarà els Currículums Vitae del personal
responsable de l’execució del contracte.
La titulació mínima exigida a tot el personal adscrit al contracte, serà de Cicle
Formatiu de Grau Superior, en qualsevol de les següents famílies d’estudis :
- Cicle Formatiu de Grau Superior dels àmbits de les ciències socials,
- Cicle Formatiu de Grau Superior de les especialitats següents :
’Igualtat de Gènere, Mediació Comunitària, Educació Infantil i Integració
Social.
- Qualsevol cicle formatiu relacionat amb aquest tipus d’estudis que es
puguin convalidar per col·legi oficial.
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Aquest requisit formatiu és també imprescindible en el moment de contractar
personal per a substitucions puntuals.
6.

L’esmentat personal dependrà exclusivament de l’adjudicatari, per la qual cosa,
tindrà tots els drets i deures inherents a la seva qualitat de patró i haurà de complir
les disposicions vigents en matèria laboral i de Seguretat Social, i de Prevenció de
Riscos Laborals referides al propi personal al seu càrrec, així com complir totes
les normes i condicions establertes mitjançant negociació col•lectiva I a tots els
efectes legals.

7.

L’empresa adjudicatària haurà de garantir la formació i el coneixement de les
particularitats del servei i de les característiques específiques de les tasques a
desenvolupar per part del personal que realitzarà el servei.

8.

El personal destinat a aquest servei haurà d’anar uniformat amb la roba aportada
per l’Ajuntament de l’Hospitalet i segons les prescripcions establertes per aquest,
tant pel que fa al disseny com a les característiques del mateix.

9.

L’adjudicatari disposarà d’un local amb vestuaris, suport informàtic i una sala de
reunions.

10. L’adjudicatari subministrarà dispositius mòbils al seu personal amb motiu de la
prestació del servei. Es marca com a requisit un aparell telefònic intel·ligent amb
connexió a internet per cada parella d’agents.
11. L’adjudicatari destinarà una quantitat per atendre les despeses de transport del
seu personal amb motiu de la prestació del servei.
12. La planificació del servei es presentarà amb informació detallada del calendari,
incloent-hi dies i número d’hores de prestació del servei agrupades per mesos i
pel total anual previst.
13. La utilització per part del contractista de la intermediació d’empreses de treball
temporal per la contractació de personal, s’ajustarà als supòsits estrictament
previstos en la normativa reguladora en la matèria.
14. Tot el personal que prestarà el servei haurà de tenir experiència en projectes
equiparables al de l’objecte del contracte, per exemple: en gestió de projectes
comunitaris, en projectes socials o socioeducatius, en projectes que comportin la
intervenció social tant en espais públics com veïnals o en situacions
d’emergències socials. L’Ajuntament de l’Hospitalet podrà autoritzar, si ho
considera convenient, la substitució d’aquest requisit per la realització d’un curs de
formació; els continguts i la duració del mateix hauran de ser validats prèviament
per l’Ajuntament de l’Hospitalet.
15. L’adjudicatari facilitarà, abans de la signatura del contracte, la relació del personal
que executarà el servei junt amb els seus Currículums Vitae i les seves condicions
substancials de treball (modalitat de contracte, jornada, horari, antiguitat, categoria
professional, les retribucions brutes mensuals i titulació o capacitació professional
exigida per a prestar els serveis).Per tal d’acreditar la formació i l’experiència
professional, l’empresa haurà d’aportar els títols oficials i certificats/acreditacions
de les empreses on hagin desenvolupat les tasques que es requereixen.
En tot cas, l’Ajuntament de l’Hospitalet podrà rebutjar aquells perfils que no
s’ajustin al que estableixen els presents plecs de condicions tècniques.
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16. Tant les condicions d’experiència professional com d’acreditació acadèmica seran
aplicables a totes les altes i suplències que puguin esdevenir durant la vigència
del contracte i les quals han d’ésser comunicades a l’Ajuntament prèviament a la
contractació del personal.
17. L’adjudicatari facilitarà el moviment d’altes i baixes successives del personal. Les
baixes s’hauran de comunicar, per escrit, tot especificant-ne el motiu.
18. Les baixes, permisos i absències del personal per qualsevol motiu o circumstància
hauran de cobrir-se amb personal propi o suplent, a càrrec del contractista, sense
que representi en cap moment interrupció o perjudici del servei. Aquestes
circumstàncies s’hauran de comunicar per escrit a l’ajuntament per tal que tingui
coneixement.
19. El Decret-Llei 8/2019 recull l'obligatorietat de les empreses d'implantar un sistema
de registre de jornada, que ha d'incloure l'horari concret d'inici i finalització de la
jornada de treball de cada persona treballadora. Es requereix una aplicació o
programa informàtic on consti de forma detallada el registre de les entrades i
sortides de cada treballador. L’ajuntament ha de tenir accés en temps real a
aquesta aplicació/programa informàtic per poder realitzar consultes, si s’escau.
20. L’adjudicatari, en la seva condició d’empresari, serà l’únic responsable davant del
personal adscrit al servei objecte del contracte, del compliment de la legislació que
regula les relacions laborals, la Seguretat Social, i altres normes col•lectives
d’aplicació.
21. L’adjudicatari haurà de garantir la defensa jurídica del seu personal davant de
reclamacions de tercers derivades de l’execució del servei, sens perjudici del que
es dirà en el següent paràgraf.
22. Els danys que el personal pogués ocasionar en el mobiliari o instal·lacions, ja
siguin per negligència, culpa o mala fe, serà de la seva responsabilitat, i procedirà
la corresponent indemnització per part de l’adjudicatari.
23. L’Ajuntament es reserva el dret de revisar en qualsevol moment la documentació
acreditativa del compliment per part de l’adjudicatari de les obligacions fiscals i
socials.
24. Correspon a les empreses adjudicatàries les funcions de reciclatge, formació
permanent, supervisió i suport tècnic del seu personal.
25. L’empresa adjudicatària haurà de disposar d’un programa específic de supervisió
tècnica continuada i de qualitat del personal assignat al servei que detallarà dins la
memòria tècnica a presentar.

4. COORDINACIÓ ENTRE L’ADJUDICATARI I L’AJUNTAMENT
L’empresa adjudicatària haurà de mantenir en tot moment la coordinació i comunicació
amb el/els responsable/s municipals en relació amb la prestació del servei i,
especialment, una coordinació permanent en relació amb els casos més significatius.
Tot això conforme a les instruccions que al respecte es dictin pel/s responsable/s
municipal/s.
Les relacions entre l’Ajuntament i l’adjudicatari estan subjectes als següents termes:
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a) Els serveis prestats seran controlats i supervisats per l’Àrea de Convivència i
Seguretat de l’Ajuntament de l’Hospitalet.
b) Durant la prestació de les tasques, l’adjudicatari mantindrà un nivell de
supervisió sobre les feines desenvolupades, amb la finalitat de garantir la seva
qualitat, per això assignarà a un responsable, sense cost addicional per a
l’Ajuntament de l’Hospitalet, que durant el termini d’execució, realitzarà les
següents tasques:
-

Assumirà la interlocució i la representació en nom de l’empresa
adjudicatària.

-

Mantindrà reunions periòdiques amb el/s responsable/s assignat/s per
part de l’Ajuntament de l’Hospitalet, amb la finalitat d’analitzar la marxa
de les tasques, qualitat de la prestació, coordinació, unificació de
criteris, així com resoldre qüestions administratives, intercanviar
informacions, etc.

c) Així mateix el/s responsable/s municipal/s determinaran les reunions de
coordinació que hauran de mantenir en el lloc de la seu municipal o
telemàticament si no fos possible presencialment, en vers els temes o les
qüestions esdevingudes més importants. Aquestes reunions tindran com a
mínim una periodicitat mensual, en la que hi assistiran les persones
designades com a coordinadores
d) L’empresa adjudicatària lliurarà al/s responsable/s municipal/s un registre de
les incidències sempre que els hi sigui requerit, un informe setmanal en el
format determinat per l’ajuntament i anualment presentarà una memòria de les
tasques realitzades. El manteniment del registre de les bases de dades serà
realitzada per l’empresa adjudicatària mitjançant aplicacions informàtiques
(bases dades, fulls de càlcul...)
e) Es constituirà una comissió de seguiment del contracte amb la finalitat
d’avaluar progressivament el desenvolupament i els resultats de la gestió del
servei, i que estarà integrada per:
En representació de l’adjudicatari:
- El/la responsable que designi l’entitat adjudicatària.
En representació de l’Ajuntament:
- Una persona designada per l’Àrea de Convivència i Seguretat.
f) La comissió de seguiment es reunirà com a mínim un cop a l’any de forma ordinària i
de forma extraordinària quan alguna de les parts ho requereixi.
5. TERMINI
El contracte tindrà una durada de 2 anys des de la seva signatura amb possible
prorroga de 2 anys més, estimant com a data d’inici el 16 de juny de 2021.
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6. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI
L’adjudicatari haurà de portar a terme les prestacions objecte del contracte amb
l’estricta subjecció a aquests plecs, amb la deguda diligència i assumir, entre d’altres,
les obligacions següents:


Disposar d’una organització tècnica, econòmica i de personal adequada per a
executar, amb la deguda eficàcia, la prestació objecte del contracte.



Designar una coordinació adequada per canalitzar totes les relacions derivades
d’aquest contracte.



Subrogar al personal de l’actual empresa prestatària del Servei, la relació del
qual s’annexa.



Garantir el seguiment de la correcta atenció als usuaris d’acord amb els horaris
d’atenció i el pla que s’estableixi.



Garantir el normal funcionament i la continuïtat del servei, de conformitat amb
les condicions establertes en el present plec i el de condicions administratives,
sense que pugui produir-se cap interrupció del servei.



Comunicar per escrit a l’Àrea de Convivència i Seguretat qualsevol incidència
que pugui lesionar, perjudicar o entorpir el funcionament del servei, sense
perjudici de les funcions de la Comissió de Seguiment.



Garantir la formació del personal adscrit al servei. A la seva proposta, les
empreses licitadores hauran de fer constar un pla de formació.



Una vegada finalitzat el contracte l’adjudicatari disposarà d’un mes per entregar
una memòria amb les actuacions realitzades.

I en general, complir el contracte amb estricte subjecció a aquests plecs de condicions.
7. DRETS I OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT
1.

L’Ajuntament ostentarà les potestats següents:
• Ordenar les modificacions en la prestació del servei que aconselli l’interès
públic. Igualment, podrà ordenar la modificació dels indicadors establerts en el
conjunt de protocols acordats a l’inici de la prestació.
• Controlar de forma permanent l’execució dels serveis, per la qual cosa podrà
inspeccionar, en tot moment, les tasques que s’estiguin desenvolupant.
• Dictar les ordres i les instruccions per al correcte compliment del contracte, i
per mantenir o restablir la qualitat deguda en la prestació, així com per imposar
les correccions pertinents.
• Sol•licitar a l’adjudicatari els informes i la documentació que s’estimin
pertinents.
• Qualsevol altre que estableixi la legislació vigent.

2.

L’Ajuntament, d’altra banda, es compromet a:
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• Abonar al contractista el preu establert en el present contracte, amb les
condicions i periodicitat que es determinen.
• Designar el personal tècnic responsable de la coordinació i el seguiment de la
relació contractual.
8. SUBROGACIÓ DEL PERSONAL
L’empresa adjudicatària tindrà l’obligació de subrogar el personal de l’actual empresa
prestatària del Servei, de conformitat amb els convenis vigents en el sector, i la relació
del qual s’annexa a aquest plec de condicions.(Annex 1 : relació de personal)
9.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
Aquest contracte de servei es podrà modificar d’acord amb l’art. 204 de la LCSP en un
percentatge fins al 20% .
Per procedir a la modificació caldrà l’acord de l’òrgan municipal competent amb
audiència del contractista, i s’aprovarà d’acord amb el procediment previst a la LCSP.
En cap cas es podran establir nous preus no previstos al contracte.
Es preveu la modificació del contracte, tot justificant-ho en l’expedient, d’acord amb les
condicions, abast i límits següents:
-

Per increment de les incidències per incivisme a l’espai públic.

-

Per situacions de risc sanitari o qualsevol altra circumstància excepcional.

-

Per la detecció de noves problemàtiques o necessitats que aconsellin
l’ampliació de la presència dels agents cívics: ampliació de les hores del servei
diürn, cobertura en horari nocturn, cobertura de noves zones i barris de la
ciutat a les que el dispositiu del contracte vigent, i la necessitat de prioritzar no
ha permet donar cobertura amb una presència regular.

10. MITJANS MATERIALS
Donades les característiques del servei, el servei d’agents cívics haurà de coordinar-se
amb altres departaments de l’àrea de Convivència i Seguretat. Esdevé necessari
proporcionar informació de les actuacions realitzades en els diferents espais de la
Ciutat. Per aquest motiu caldrà incorporar aquestes actuacions del agents cívics al
programari municipal relacionat amb la gestió de les incidències de Convivència.
L’Ajuntament de L'Hospitalet es coordinarà amb l’empresa adjudicatària per tal
d’establir el millor sistema d’intercanvi d’informació.
11. PROPIETAT DELS MATERIALS RESULTANTS
Tot el material i la documentació que puguin generar els
l’adjudicatari seran propietat de l’Ajuntament de L’Hospitalet.

treballs realitzats per
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12. MITJANS I FACULTATS DE CONTROL DE L’EXECUCIÓ
Inspecció de serveis: sense necessitat de comunicació prèvia a l’adjudicatari,
l’Ajuntament pot inspeccionar en qualsevol moment els serveis objecte d’aquesta
concessió per tal de verificar el seu bon funcionament.
13. PROTECCIÓ DE DADES I COMPROMÍS DE CONFIDENCIALITAT
L’execució d’aquest contracte no comporta el tractament de dades personals.
L’Ajuntament no posarà a disposició de l’empresa adjudicatària cap informació
relacionada amb dades de caràcter personal.

F_GRPFIRMA_TECNICS
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