PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
MANTENIMENT DE FUSTERIA ALS CENTRES DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT
DE BARCELONA.
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1

OBJECTE DE LES PRESCRIPCIONS.

L’ objecte de la present contractació és la prestació del Servei de Manteniment de Fusteria als Centres
del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (PSMar i/o CMPSB d’ara endavant), definint-ne les
condicions tècniques.
A les clàusules següents es descriuen detalladament l’àmbit del contracte, i les funcions incloses en la
prestació del Servei de manteniment de fusteria, amb l’objectiu d’aconseguir la màxima implicació de
l’empresa adjudicatària en la gestió d’aquests treballs de manteniment, per tal de conservar en bon estat
el mobiliari i altres elements de fusteria existents als Centres.

2

ÀMBIT DEL CONTRACTE.

Són objecte del Servei de Manteniment de Fusteria els edificis del PSMar, que comprenen els Centres
relacionats seguidament:

Centre

Adreça

Hospital del Mar: Passeig Marítim 25-29. 08003 Barcelona.
Hospital del Mar que engloba Centre Peracamps: Plaça Pieyre Mandiargues,1-5 baixos. 08001
les hores dels Centres Barcelona.
ubicats a:
Edifici Estació de França: Pg. Circumval·lació, 8. 08003 BCN.
Hospital de l’Esperança

C/. Sant Josep de la Muntanya 12 08024 Barcelona.

Centre Fòrum: C/. Llull, 410. 08019 Barcelona.
CAS Sant Martí: C/. Llull, 410. 08019 Barcelona.
Centre Fòrum de l’Hospital
CAS Barceloneta: Passeig Marítim 25-29. 08003 Barcelona.
del Mar que
engloba les
Hospital Infanto-Juvenil de Psiquiatria: C/ Rec Comtal, 20. 08003
hores dels Centres ubicats a:
Barcelona
Centres Assistencials Emili CAEM: C/ Prat de la Riba, 171 (Recinte Torribera), 08921 Santa
Mira que engloba les hores Coloma de Gramenet.
dels Centres ubicats a:
CSMAR Martí i Julià: C/ Irlanda, 79 08922 Sta. Coloma de Gramenet
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3

DESCRIPCIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI.

3.1
ASPECTES GENERALS
L'objecte d'aquest contracte és l'execució de diversos treballs de manteniment de fusteria general pels
diferents centres del PSMar. Aquests treballs es realitzaran tant al taller del propi licitador com “in situ”
en els nostres Centres. Els treballs seran realitzats sempre per un únic oficial de 1ª, no per una parella.
Si puntualment (per exemple, treballs en alçada) necessita una ajuda, aquesta serà aportada per
personal de manteniment del PSMar.
La responsabilitat i coordinació d’aquest contracte depèn de la Direcció de Serveis Generals i
Infraestructures del Parc de Salut Mar i els responsables sobre els qui delegui, en endavant,
Responsables del PSMar o del Responsable del contracte.
Els treballs base d’aquest contracte són els que es descriuen seguidament:
Treballs de fusteria per als diferents edificis:







Revestiments de parets amb diferents tipus de materials, incloent el material fenòlic (HPL High
Pressure Laminates, Tableros Laminados Fenólicos)
Reparacions de mobles diversos, reparant o substituint elements total o parcialment, tant en fusta
com en material fenòlic (HPL: High Pressure Laminates, Tableros Laminados Fenólicos)
Realització de mobiliari a mida en cas de necessitat (tant en fusta com en HPL High Pressure
Laminates, Tableros Laminados Fenólicos), per exemple poyates, prestatgeries, armaris ...
Desmuntatge i muntatge de mobiliari en situacions de trasllats o reacondicionament d’espais.
Desmuntatge i muntatge i reparació de superfícies realitzades amb Acrylic Solid Surface
Reparació o substitució de marcs, panys, tanques, frontisses, de portes i finestres.

Treballs complementaris de fusteria que siguin necessaris per:


Treballs d’obra i manyeria.

3.2

CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA SUPERVISIÓ, CONTROL I GESTIÓ DELS TREBALLS
DE FUSTERIA.
Els treballs definits anteriorment no s’han d’entendre amb un caràcter limitat, sinó que també es pot
incloure qualsevol altre treball que la Direcció de Serveis Generals i Infraestructures del PSMar cregui
convenient, sempre dins del mateix àmbit de prestació de servei.
En els treballs objecte del contracte haurà d’existir permanentment una persona que es responsabilitzi
de la correcta execució dels treballs i que respongui dels problemes que puguin plantejar-se i faci
d’interlocutor amb els responsables del PSMar.
Els treballs o prestacions a desenvolupar per l’adjudicatari li poden ser comunicats bé directament pel
Responsable del contracte o bé a través d’ordres gestionades a través de l’empresa que estigui realitzant
el manteniment multitècnic dels diferents Centres del PSMar.
En tot cas, les comunicacions seran mitjançant ordres de treball en les que ha de constar:







Data de l’emissió de l’ordre de treball.
Número d’identificació.
Localització i descripció dels treballs (Zona i centre del PSMar).
Concreció del seu caràcter: ordinari o urgent.
Dates de finalització i començament dels treballs.
Procediment de valoració i pressupost estimat.
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Observacions especials respecte a la coordinació dels treballs i altres aspectes si procedeixen.

En cas d’urgència tècnica o social, les ordres de treball podran ser comunicades verbalment per telèfon
a l’adjudicatari a qualsevol dia i hora, essent la seva execució amb caràcter immediat.
Aquesta comunicació no eximirà de la formalització posterior en un termini màxim de dos dies d’una ordre
de treball per escrit amb els mateixos continguts detallats anteriorment.
L’adjudicatari tindrà l’obligació de personar-se al Centre tots els dies que se’l requereixi.
El termini de començament de les prestacions objecte d’una ordre de treball amb caràcter ordinari serà
immediat a partir de la seva comunicació.
L’adjudicatari haurà de gestionar les ordres de treball que li arribin via l’empresa de manteniment multi
tècnic de forma que no s’acumulin retards en l’execució de les feines i gestionant adequadament les
prioritzacions de cada una de les feines.
Un cop s’hagin realitzat satisfactòriament els treballs inclosos en les ordres de treball, aquestes han de
quedar tancades i l’adjudicatari ha de generar els pertinents albarans els quals han de ser signats pel
responsable del contracte del PSMar.
L’adjudicatari lliurarà mensualment les relacions valorades dels treballs efectuats per a la seva
comprovació i conformació. La presentació prèvia de les relacions valorades serà condició necessària
per a l’inici de la tramitació de les corresponents factures. La Direcció de Serveis Generals i
Infraestructures es reserva el dret de no validar les feines finalitzades si té la sospita de que la mateixa
pot comportar algun inconvenient en el bon funcionament dels Centres Hospitalaris. La conformitat de
les feines es donarà doncs, un cop verificat que les tasques s’han portat a bon fi.
La valoració dels treballs s’efectuarà de conformitat amb la proposta del preu/hora que hagi efectuat
l’adjudicatari.
Es realitzarà una factura independent per a cada centre del PSMar.
La facturació del servei serà per mesos vençuts i comprendrà totes les hores dels treballs efectuats durant
el mes.

4

MATERIALS INCLOSOS I EXCLOSOS DE LA LICITACIÓ.

L’adjudicatari haurà d’assumir el compromís del subministrament del petit material i material auxiliar tipus
el que a continuació es desglossa:
 Material d’oficina.
 Draps, escombres, raspalls, detergents.
 Fulles de serra, cargols, juntes, cola i material fungible en general.
 Eines i instruments propis de cada operari.
L’adjudicatari, per tal d’agilitzar i optimitzar recursos, gestionarà les necessitats de subministrament dels
materials necessaris pels treballs de fusteria que realitzi als Centres del PSMar, encarregant-se de fer
les comandes als seus propis proveïdors.
Posteriorment, presentarà a la Direcció de Serveis Generals i Infraestructures, una relació de les compres
realitzades durant el mes en curs i relacionades amb les ordres de treball que ha executat.
Un cop aprovada aquesta relació, la Direcció de Serveis Generals i Infraestructures realitzarà els tràmits
necessaris perquè s’accepti la corresponent facturació.
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Tanmateix, el licitador s’ha de comprometre a mantenir un estoc dels materials més comuns, amb
l’objecte de fer més ràpida la realització dels manteniments correctius que poguessin aparèixer.

5
EINES I ALTRES RECURSOS
L’Adjudicatari haurà d’aportar totes les eines necessàries per a la realització de les feines objecte del
contracte.
Es valorarà la relació d’eines especificades per part del licitador, així com la descripció dels equips mòbils
d’eines de que disposi, per poder traslladar-los sense dificultat de mobilitat entre els diferents Centres
del PSMar.
En base a l’experiència acumulada en quant a les necessitats existents als Centres relacionades amb
les tasques de fusteria, per realitzar les diferents feines d’aquest tipus de manteniment, l’adjudicatari
haurà de disposar obligatòriament de com a mínim d’un equip complet d'eines de fusteria amb carro de
transport d'eines tipus Systainer - Sortainer amb rodes preferiblement Festool. Aquest carro d’eines haurà
de disposar com a mínim de:
 Maquinària electroportàtil a cada equip amb les seves caixes corresponents
de transport.
 Un tornavís de bateria de 18 V
 Un ribot elèctric amb aspiració adaptada
 Un aspirador portàtil adaptat a maquinaria
Degut a la mobilitat entre Centres és interessant disposar de més d’un carro per tal de poder-los deixar
in situ a cada un dels quatre Centres on més tasques de fusteria es requereixen. Per aquest motiu es
valorarà el fet de disposar de més d’un carro totalment equipat.
Així mateix, per tal de poder realitzar amb la màxima eficiència els treballs de manteniment als diferents
Centres del PSMar, l’adjudicatari haurà de disposar obligatòriament d’una Furgoneta-Taller a disposició
del PSMar, que farà servir l’operari per la seva feina diària. Les característiques mínimes d’aquest vehicle
seran:
 Càrrega útil igual o superior a 900 Kg.
 Longitud útil en superfície de càrrega igual o superior a 2,8 metres.
 Superfície útil de càrrega igual o superior a 4m 2.
 Volum útil de la càrrega igual o superior a 6m 3
Aquest vehicle-taller haurà de disposar d’un mínim d’eines que seran les següents:
 Serra circular portàtil amb riell de tall i presa d’aspiració
 Discos de tall, freses i broques adequades per treballar materials fenòlics tipus HPL
 Serra Tronzadora amb presa d’aspiració i serra adequada per treballar amb material fenòlic.
 Serra caladora de pèndul amb presa d’aspiració.
 Lijadora de banda amb presa d’aspiració.
 Lijadora orbital amb presa d’aspiració.
 Compressor amb clavadores i grapadores d’aire comprimit.
 Fresadora amb presa d’aspiració.
 Aspirador amb filtre adaptat per diferents tipus de pols de fusta.
Per garantir el compliment dels requisits mínims s’haurà d’aportar un llistat amb registre del fabricant on
consti el número de sèrie.
6

LOCALS I TALLERS
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Tenint en compte el poc espai disponible a la majoria dels Centres del PSMAR, es valorarà que l’empresa
licitadora disposi de tallers i magatzems propis. D’aquesta manera es vol garantir la disponibilitat de
maquinària de taller que no es pot tenir als Centres, i la disponibilitat d’espai de magatzem amb acopi de
materials per reparacions d’urgència.
A l’oferta es relacionaran els espais de l’empresa destinats a oficines, tallers i magatzems que es posaran
a disposició del contracte, la descripció dels mateixos (incloure com a mínim adreça, ús, i m 2 totals).
El PSMar en algun dels Centres cedirà petits espais destinats a taller i magatzem per tal de poder
executar amb més garantia el servei contractat. Aquest espais són propietat del PSMar, essent obligació
de l’adjudicatari conservar-los amb bon estat, tant d’ús com d’imatge.

7

SISTEMES DE COMUNICACIÓ

Aniran a càrrec de l’adjudicatari els terminals i les despeses de telefonia mòbil que siguin necessàries
per disposar de comunicació amb disponibilitat les 24 hores 365 dies /any, tant per atendre trucades del
PSMar, com per realitzar trucades externes.

8

DISPONIBILITAT

Poden haver certes tasques de treballs de manteniment de fusteria que, per coordinació amb l’àmbit
hospitalari en el que s’hagin de realitzar (per exemple, zones de quiròfans, UCI, habitacions de pacients,
zones de consultes, etc...) sigui necessari realitzar-les en caps de setmana, festius i/o horari de tardes.
Aquestes feines seran coordinades prèviament pel responsable del contracte.
És requisit mínim que el licitador pugui oferir aquesta disponibilitat i per tant, ho ha de fer constar a la
seva proposta tècnica i ha de donar un preu/hora per hores extres i festives (el preu anirà donat a la
proposta econòmica, sobre número 3).
Per altre banda, tot i que no és l’objectiu final d’aquest contracte, pot donar-se el cas d’haver de resoldre
una determinada urgència o incident en horari nocturn. Per aquest motiu es valorarà que el servei de
manteniment de fusteria pugui oferir un servei localitzable 24 hores 365 dies /any amb capacitat de
desplaçar-se als Centres com a màxim en 4 hores. En aquest cas seria el responsable tècnic autoritzat
qui podria trucar al telèfon localitzable del servei de manteniment de fusteria. En la seva proposta haurà
de fer constar que pot oferir aquesta disponibilitat.

9
CARACTERÍSTIQUES DELS MITJANS PERSONALS I TÈCNICS
Cal que a l’oferta s’especifiqui la dotació i l’horari del personal assignat al contracte.
A tots els Centres s’haurà d’assegurar que el personal assignat tingui acreditada la categoria d’oficial de
1ª o que el personal adscrit al contracte tingui una vida laboral ininterrompuda de 10 anys en la branca
de fusteria.
Els treballadors que realitzin el servei de manteniment de fusteria en els Centres del PSMar hauran de
tenir un mínim d’antiguitat a l’empresa i d’experiència professional en la branca de fusteria de 6 anys. En
el cas dels treballadors en règim d’autònoms, també hauran de demostrar que porten donats d’alta en
aquesta activitat des de fa 6 anys i treballant amb continuïtat. Donades les característiques específiques
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del que representa treballar en un entorn hospitalari, aquests treballadors també hauran de tenir i
acreditar un mínim de 4 anys d’experiència d’haver treballat en hospitals en la branca de fusteria.
Es valorarà el disposar de més de 6 anys d’experiència en la branca de fusteria i el haver treballat i
disposar de coneixement de més de 4 anys en l’entorn hospitalari.
És requisit mínim obligatori que els operaris tinguin experiència i coneixement per treballar amb material
fenòlic HPL, doncs és d’ús habitual a les instal·lacions i mobiliari dels diferents Centres.
A part del requisits mínims indicats, es valorarà:
a) Formació en bioseguretat Hospitalària, i hauran d’aportar certificats de formació que així ho
acreditin.
b) Certificat de formació relacionat amb treballs, tècniques i coneixement d’eines per “Tableros
Laminados Fenólicos Compactos” (HPL) o equivalent.
c) Certificat de formació relacionat amb treballs, tècniques i coneixement per a treballar amb Acrylic
Solid Surfaces
Tots aquests certificats (a,b i c) s’hauran d’aportar al sobre número 3.

La Direcció de Serveis Generals i Infraestructures podrà, en el cas justificat que sigui perjudicial per als
interessos del PSMar i quan la marxa del contracte ho justifiqui, ordenar a l’empresa adjudicatària la
substitució de qualsevol de les persones que formin part de la plantilla d’operaris, la qual disposarà de
quinze dies per realitzar els canvis oportuns.
La Direcció de Serveis Generals i Infraestructures i els seus responsables estaran informats en tot
moment de l’organització de les vacances del personal subjecte al contracte.
Els operaris aniran vestits amb roba de feina, amb la identificació de l'empresa ben visible. L'aspecte
general de l'operari i de la seva roba serà extremadament pulcre, considerant l'atenció que requereix un
centre hospitalari. Per la mateixa circumstància, totes les intervencions o treballs s'hauran de fer amb
una especial cura i s'acabaran amb una neteja rigorosa (duta a terme pels propis operaris) de la
instal·lació intervinguda. Els materials tècnics que s'utilitzin, hauran d'haver estat curosament escollits
per tal que no desprenguin olors, vapors, o substàncies molestes o nocives per a la salut. De forma
particular s'han de considerar productes de pintura, dissolvent, esprais, coles, etc.
Les intervencions es duran a terme procurant el mínim de destorb al desenvolupament de les tasques
pròpies dels edificis. Si calgués, i en certes operacions particularment molestes o sorolloses, o que
requereixin l'aportació de mitjans molt aparatosos, s'hauran d'establir horaris especials. En tot moment
es tindrà present que s’està realitzant un manteniment d’un Centre sanitari en funcionament, amb els
condicionants, les limitacions i precaucions que aquest fet pugui representar.

10 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
L’empresa adjudicatària haurà de presentar el pla de prevenció de riscos laborals i seguretat en el treball
desenvolupat per l’empresa de la següent manera:


L’empresa adjudicatària està obligada a executar les mesures derivades de la Llei 31/1995 de
prevenció de riscos laborals i el seu desenvolupament normatiu en tot allò que li sigui d’aplicació.



L’empresa adjudicatària té l’obligació de completar en 1 mes l’avaluació de riscos laborals dels
llocs de treball del PSMar (edificis objecte del concurs) i lliurarà una còpia a la Direcció de Serveis
Generals i Infraestructures. L’empresa adjudicatària haurà de presentar un resum explicatiu de
la implantació de les mesures de prevenció de riscos laborals que adoptarà i la modalitat
preventiva que s’estableix, i haurà d’acreditar documentalment la formació i informació dels
treballadors en matèria de riscos laborals.
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L’adjudicatari vindrà obligat a disposar i proveir, en nombre suficient, els mitjans de protecció necessaris
per a evitar qualsevol perill, essent responsable únic dels accidents que puguin produir-se per
incompliment d’aquesta prescripció.
A l’oferta s’haurà de presentar, una Memòria tècnica i funcional, de màxim 20 pàgines a dues cares, de
l’aplicació de la política de PRL personalitzada al present contracte.

11

DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE NÚMERO 2.

Dins el sobre número 2 s’haurà d’aportar una memòria tècnica que segueixi l’ordre estricte del present
plec de prescripcions tècniques.

12

DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE NÚMERO 3.

Dins el sobre número 3 s’haurà d’aportar totes aquelles declaracions responsables, certificats i/o
diplomes que acreditin la informació per a la ponderació dels criteris establerts en els punts 1.3, 1.4, 1.5
1.6, 1.7, 1.8 i 1.9 de l’annex 4 del PCAP.

Irina Marcos García
Enginyeria i Manteniment Parc de Salut Mar
Barcelona, 08 d’octubre de 2019
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