BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
CONTRACTE RELATIU ALS SERVEIS AUXILIARS D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CLIENT
DE DIFERENTS DEPENDÈNCIES DE BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA
LOT 1: PARK GÜELL
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1.‐ OBJECTE
En el present document s’estableixen les prescripcions tècniques per a la contractació dels
Serveis d’Auxiliars d’informació i Atenció al client del Park Güell, de l’empresa BARCELONA DE
SERVEIS MUNICIPALS, SA (d’ara endavant BSM).
La prestació d’aquests Serveis consistirà en uns Auxiliars d’informació general i uns Auxiliars
d’informació especialitzats. Els Auxiliars d’informació general atendran i informaran a visitants i
veïns d’acord amb les tasques que s’especifiquen a l’apartat 2.1 del present plec i els Auxiliars
d’informació especialitzats les destinades especialment a contribuir i millorar els estàndards de
convivència i la percepció de seguretat, promovent el civisme i prevenint els conflictes en el Park
Güell i els seus entorns immediats.
Aquests Serveis podran modificar‐se durant la vigència del contracte amb la modificació,
incorporació d’altres o la supressió dels existents.
Les prestacions objecte de la present contractació hauran d’ajustar‐se als requisits i precisions
incorporades al present plec, al Plec de Bases i els seus corresponents annexes que tenen
naturalesa contractual.

2.‐ CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI
2.1.‐ Aspectes generals
L’organització de les tasques específiques que es duran a terme, es podran ajustar entre
l’empresa adjudicatària i Park Güell, amb un mínim de 5 dies abans de l’inici de l’execució
efectiva.
En tot cas, el projecte presentat ha de tenir en compte la possibilitat d’executar pel que fa als
Auxiliars d’informació general les tasques següents, no essent aquest llistat ni exhaustiu ni
limitador:











Assistència venda màquines automàtiques d’entrades dins i fora del recinte del Park
Güell.
Gestió i organització de cues en taquilles.
Gestió i organització de cues en accessos.
Realització d´enquestes de satisfacció i de coneixement del visitant.
Controlar l’aforament i control d’entrades a espais particulars.
Assistència i informació al visitant dins i fora de l’eix monumental.
Assistència i informació a la zona dels accessos al Park Güell o immediacions.
Recepció, comprovació d’acreditacions visitants i orientació dels mateixos.
Promoció de productes.
Vigilar les situacions anòmales que es puguin produir i intervenir en conseqüència,
facilitant una resposta eficaç davant contingències com accidents i altres emergències.
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Manteniment de l’ordre, bona imatge de l’espai vetllant pel bon ús de la instal∙lació i
mobiliari per part dels usuaris, comunicació dels desperfectes o mal funcionament per
a la seva reparació.

I pel que fa als Auxiliars d’informació especialitzats, les tasques següents, no essent aquest llistat
tampoc ni exhaustiu ni limitatiu:











Regulació del flux turístic.
Accions de divulgació, sensibilització i promoció d’actituds cíviques per tal de fomentar
accions de bona convivència i respecte entre veïns i turistes, així com el bon ús dels béns
públics i privats del parc.
Controlar l’aforament i control d’accés a certs espais del parc.
Assistència i informació al visitant dins i fora de l’eix monumental, a les zones d’accés al
Park Güell, incloses les vies púbiques del seu entorn immediat.
Suport a la gestió i organització de cues en els diferents serveis del parc.
Informar, requerir i advertir a veïns i visitants en relació als aspectes que afavoreixin la
convivència i les conductes de respecte a les persones i béns.
Informar a veïns i visitants del parc dels drets i obligacions que els afecten d’acord amb
l’ordenament municipal, i comunicar les conseqüències i els beneficis que el compliment
o incompliment d’aquest pot comportar.
Vigilar les situacions anòmales que es puguin produir i intervenir en conseqüència,
facilitant una resposta eficaç davant contingències com accidents i altres emergències.
Comunicació dels desperfectes ocasionats al parc per a la seva reparació.
Informar de les actuacions realitzades per tipologies i realització d´enquestes de
satisfacció i de coneixement del visitant.

2.2.‐ Dies del servei
El període de prestació del servei s’estén els 365 dies de l’any. La planificació de la prestació
s’establirà mensualment en funció de les necessitats estacionals. El nombre d’hores a realitzar
és una estimació i s’ajustarà mensualment, no essent obligatori per BSM consumir la totalitat
de les hores indicades.
El detall de la composició d’hores pel que fa als Auxiliars d’informació general és el següent:
SERVEIS ORDINARIS AUXILIARS INFORMACIÓ GENERAL PARK GÜELL
Hores/Any laborables: 45.426
Hores/Any festius:
2.240
Total Hores:

47.666

SERVEIS EXTRAORDINARIS AUXILIARS INFORMACIÓ GENERAL PARK GÜELL
Hores/Any laborables: 8.885
Hores/Any festius:
448
Total Hores:

9.333
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El detall de la composició d’hores pel que fa als Auxiliars d’informació especialitzats és el
següent:
SERVEIS AUXILIARS D’AUXILIARS D’INFORMACIÓ ESPECIALITZATS PARK GÜELL
Hores/Any laborables:
Hores/Any festius:
Hores/Any laborables nocturnes:
Hores/Any festius nocturnes:

16.956
1.884
180
20

Total Hores:

19.040

Les hores que s’estableixen en el present apartat són estimatives. En el cas dels d’Auxiliars
d’informació general, els serveis extraordinaris seran utilitzats en funció de les necessitats
addicionals que puguin anar sorgint i en el cas dels serveis d’Auxiliars d’informació especialitzats
BSM disposarà de la potestat de posar aquest servei en marxa tan sols si es considera necessari
per al bon funcionament del Park Güell i els seus entorn immediats.
2.3.‐ Horari de prestació del servei
L’horari de prestació dels serveis serà pel que fa als Auxiliars d’informació general el que segueix
en funció de la temporada:
1) Temporada baixa: Des de mitjans d’octubre fins mitjans de març (les dates s’ajustaran en
funció de l’any):
Horari de prestació del servei de 08:00 a 18:30 h
2) Temporada mitja: de mitjans de març a principis de maig i de mitjans de setembre a finals
d’octubre
Horari de prestació del servei de 08:00 a 20:00 h
3) Temporada alta: Des de principis de maig fins mitjans de setembre (les dates s’ajustaran en
funció de l’any):
Horari de prestació del servei de 08:00 a 22:15 h
L’horari de prestació dels serveis serà pel que fa als Auxiliars d’informació especialitzats el que
segueix:
Horari de 05:00 a 23:00 h
2.4.‐ Serveis extraordinaris
Addicionalment, BSM pot sol∙licitar fins a un 20% d’hores extraordinàries o de reforç per serveis
no previstos i principalment per l’ampliació dels serveis previstos.

3.‐ ORGANITZACIÓ DEL SERVEI. COMPROMISOS DE L’ADJUDICATARI
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Els perfils professionals que es descriuen a continuació hauran de complir, en tot cas, amb les
obligacions que es deriven de la normativa aplicable en relació a les seves funcions i de les que
expressament s’identifiquen a continuació.
3.1.‐ Responsable del Servei
L’Adjudicatari designarà i identificarà per la seva part, un Responsable del Servei per al
seguiment dels treballs, qualitat del servei i organització i supervisió del personal assignat. El
Responsable del Servei actuarà com representant de l’Adjudicatari davant els responsables
designats per BSM per aquest contracte.
El Responsable del Servei es reunirà amb una periodicitat mensual amb els responsables de BSM
amb l’objectiu de fer el seguiment de l’evolució del servei.
El Responsable del Servei complirà amb el següent perfil:




Diplomatura/Llicenciatura vinculada a la gestió de personal.
Experiència superior a 2 anys en la gestió de serveis similars amb equips de mínim 20
persones i espais en funcionament els 365 dies de l’any.
Capacitat d’organització i coordinació d’equips.

3.2.‐ Coordinadors del Servei
Així mateix, l’Adjudicatari designarà unes persones amb capacitat suficient i titulació adient per
ostentar la representació davant BSM, organitzar l’execució del servei i coordinar amb la línia de
comandament del Park Güell l’operativa diària i el desenvolupament del servei, en concret fem
referència als Coordinadors del Servei.
L’Adjudicatari restarà obligat a disposar de com a mínim, en cada torn, d’un Coordinador del
Servei, que estarà presencialment al Park Güell durant tot l’horari de prestació del servei per
part dels Auxiliars d’informació general. Els Coordinadors del Servei hauran de complir els
següents requeriments mínims:







Experiència superior a dos anys en gestió de personal en serveis auxiliars o en museus o
entitats culturals similars.
Perfil de relacions públiques.
Dots organitzatives.
Coordinació d’equips.
Capacitat de resolució de conflictes.
Idiomes: els Coordinadors, addicional al català i castellà, que hauran de dominar
perfectament, tindran coneixement a nivell oral, de com a mínim, dos idiomes més, un
de les quals haurà de ser obligatòriament l’anglès

Les funcions del coordinador, en dependència del Responsable del Servei, serà la de:




Coordinar, organitzar i supervisar l’operativa diària del servei.
Dur a terme la gestió del personal, planificació i quadrants, control de presència, gestió
per cobrir el personal en cas d’incidència, avaluacions periòdiques de coneixements i
actituds del personal, ...
Impartir instruccions, assignar tasques i vetllar en tot moment per la qualitat del servei
prestat diàriament en totes les posicions i rols, en els diferents punts del recinte,
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realitzant rondes del control al llarg de la jornada per tal de vetllar pel compliment de la
normativa de personal i la correcta atenció al client.
D’acord amb els responsables de BSM, coordinar l’operativa diària i resoldre les
incidències que es puguin presentar, prestant atenció i donant resposta a les qüestions
que, pel seu caràcter especialitzat o complex, requereixin la seva intervenció.
Garantir que el personal que s’incorpora al Servei, ha rebut la formació adequada i
executa amb eficàcia i qualitat les seves funcions.
Ser el responsable de mantenir actualitzats els protocols d’actuació en base als
requeriments que incorpori BSM i de fer partícip a tot el personal dels mateixos,
establint mecanismes de control respecte a aquest punt.
Recopilar diàriament les dades i la informació sobre el desenvolupament del Servei que
BSM requereixi i traslladar‐li, en la forma exigida per BSM.
Seguiment i millora del Servei recollint les millores proposades pels Auxiliars
d’informació general i els Auxiliars d’informació especialitzats.
Dur a terme reunions quinzenals amb els responsables de BSM amb l’objectiu de
comentar l’evolució del Servei. Trametre un informe mensual als responsables de BSM
amb una autoavaluació del nivell de Servei prestat.
Vetllar pel compliment de les normes de l’espai, així com les normes de prevenció que
siguin d’aplicació i de les disposicions i obligacions que es fixin en el Pla d’Autoprotecció.
Controlar els recursos materials i de difusió de Park Güell, vetllar per la seguretat, la
imatge i el patrimoni del recinte.

3.3.‐ Auxiliars d’Informació general i Auxiliars d’informació especialitzats
El personal tindrà les característiques i formació adients, que garanteixin la correcta prestació
per a BSM, d’un servei de qualitat, amb l’objectiu de donar cobertura a les funcions que estan
descrites en l’apartat 2.1. del present document.
Els Auxiliars d’informació general hauran de tenir el següent perfil:
a) Idiomes: el personal auxiliar d’informació, addicional al català i castellà, que hauran de
dominar perfectament, tindran coneixement a nivell oral, de com a mínim, dos idiomes
més, un de les quals haurà de ser obligatòriament l’anglès.
b) Graduat Escolar o equivalent com a mínim
c) Formació específica en matèria d’atenció a l’usuari, informació i recepció
d) Formació bàsica en primers auxilis, així com en situacions d’emergència
e) Formació bàsica en Plans de Seguretat i Riscos Laborals.
Addicionalment, els Auxiliars d’informació especialitzats també reuniran els següents requisits:
f)

Experiència/formació en mediació/resolució de conflictes en espais oberts i en treball
comunitari.
g) Capacitat d’aprenentatge de les regles bàsiques de convivència que deriven de les
ordenances de Civisme, Medi ambient, Ús de les vies i espais públics, Circulació de
vianants i vehicles, Tinença d’animals, etc.
h) Habilitats especials per a la Comunicació assertiva i capacitat per convèncer.

L’Adjudicatari garantirà, en l’àmbit de les seves possibilitats, l’assignació per a BSM d’una
plantilla estable i amb una baixa rotació del personal, exceptuant els casos, que per motius
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justificats, a requeriment de BSM o del propi Adjudicatari, es consideri necessari la substitució
de determinades persones.
Tota nova incorporació de personal en el servei ordinari, es realitzarà prèvia presentació i acord
amb BSM (mínim un dia abans de començar a treballar) i requerirà d’una formació prèvia, que
anirà a càrrec de l’Adjudicatari i haurà de complir amb els requisits establerts en aquest Plec.
BSM es reserva el dret a sol∙licitar que el treballador realitzi un test de coneixements per tal de
validar la participació en aquesta formació i el seu aprofitament.
La prestació consisteix en un servei continuat a les instal∙lacions del Park Güell, per aquest
motiu, l’Adjudicatari haurà d’assegurar que en tot moment hi ha el personal necessari prestant
les funcions especificades en aquest plec. Els descansos del personal previstos a la llei seran a
càrrec de l’Adjudicatari, sense poder‐se repercutir a BSM, de tal forma que en cap moment
podrà desatendre’s el servei per manca de personal per descans previst a la normativa laboral.
En aquests casos, l’Adjudicatari ha de preveure un sistema de rotació/torns, per assegurar el
compliment d’aquesta condició, que és essencial en el contracte.
3.4.‐ Formació
El personal destinat a la prestació del servei haurà de tenir la categoria professional i la formació
adequades a les funcions a desenvolupar.
L’Adjudicatari acreditarà documentalment la preparació i coneixements del personal, restant
obligat a proporcionar al personal els cursos de reciclatge i actualització necessaris per a la
continuada millora de la prestació del servei.
L’Adjudicatari tindrà l’obligació de formar al seu personal tant en els aspectes vinculats al
desenvolupament del servei com en les mesures preventives de seguretat i riscos laborals.
L’Adjudicatari haurà de formar al seu personal en l’ús de les eines informàtiques que pugui
utilitzar en la prestació del servei a BSM, amb la finalitat d’atendre les demandes del servei.
En cas de posar‐se en funcionament el servei d’Auxiliars d’informació especialitzats, la seva
formació serà de com a mínim, dues jornades laborals completes, acordant BSM i l’Adjudicatari
el programa específic d’aquesta formació.
La totalitat dels costos de totes aquestes formacions seran a càrrec de l’Adjudicatari.
3.5.‐ Presentació del personal
L’Adjudicatari vetllarà pel compliment de la normativa interna de l’espai per part del seu
personal. El personal no podrà romandre al Park Güell, fora del seu horari de servei.
L’incompliment d’aquest punt serà responsabilitat de l’Adjudicatari.
Així mateix, l’Adjudicatari vetllarà pel compliment de la prohibició de rebre visites al llarg de la
jornada laboral, consultar el telèfon mòbil, fumar i/o menjar al lloc de treball i realitzar qualsevol
activitat comercial o laboral, que no sigui pròpia de la prestació del servei de la que és objecte
aquest Plec.

4.‐ MITJANS MATERIALS REQUERITS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL SERVEI

7

L’Adjudicatari dotarà al seu personal dels mitjans necessaris per a la prestació del servei objecte
del contracte que, com a part de la seva oferta tècnica, s’haurà compromès a aportar.
4.1.‐ Uniformitat
El Coordinador i els Auxiliars d’informació, prestaran els seus serveis correctament uniformats,
a tal efecte, l’Adjudicatari proposarà a la seva oferta:
a) Uniforme temporada d’hivern, haurà de disposar com a mínim:
‐Anorac
‐Pantaló
‐Polo, samarreta, jersei o similar màniga llarga
‐ Guants
‐Equip impermeable complet
b) Uniforme temporada d’estiu, haurà de disposar com a mínim:
‐Pantalons
‐Polo, samarreta o similar màniga curta
‐Equip impermeable complet
‐Gorra
Pel que fa als Auxiliars d’informació especialitzats, a més a més de la uniformitat anterior, hauran
de disposar d’armilla de color taronja serigrafiada amb el text que BSM determini, així com calçat
adequat.
L’oferta tècnica haurà d’incloure les peces i el nombre d’elles que s’entregaran a tot el personal,
així mateix es presentaran mostres del model, qualitats dels materials i disseny de l’equipament
proposat. BSM haurà de validar aquesta uniformitat així com qualsevol canvi d’uniformitat.
Així mateix, es farà referència a les renovacions/any del vestuari al llarg de la prestació del servei.
L’equipament haurà d’estar personalitzat amb el logotip oficial del Park Güell, a més a més del
corresponent logotip de l’Adjudicatari, i facilitarà la identificació del personal en el servei.
L’Adjudicatari vetllarà per la correcta uniformitat i la correcta presència del personal en el servei.
Així mateix, l’Adjudicatari garantirà que els Auxiliars d’Informació general i els Auxiliars
d’informació especialitzats disposin d’una targeta identificativa amb el seu nom i idiomes que
parla, que haurà de portar en un lloc visible. A l’oferta tècnica s’adjuntarà la corresponent
proposta.
4.2.‐ Comunicacions
L’empresa adjudicatària haurà de disposar d’un mínim de dos telèfons mòbils, amb disponibilitat
permanent en l’horari de prestació del Servei. El primer dels equips serà pel Responsable del
Servei i l’altra serà pel Coordinador que hi hagi en cada moment. Ambdós equips tindran
capacitat de rebre correus electrònics.
El Coordinador haurà de poder comunicar‐se amb tots i cadascun dels Auxiliars d’Informació
general i dels Auxiliars d’informació especialitzats mitjançant equips portàtils de radiofreqüència
digitals Kenwood NEXEDGE.
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A tal efecte l’Adjudicatari disposarà dels equips, carregadors i orelleres per tal que tots els
Auxiliars d’informació general i els Auxiliars d’informació especialitzats vagin equipats a l’inici
del servei.
4.3.‐ Suport digital per a registre
L’Adjudicatari comptarà amb un suport informàtic que permetrà diàriament elaborar “un diari
de registre ” del servei, de forma que el Coordinador de Servei de cada torn, podrà anotar tots
els fets, successos, suggeriments o recomanacions per a millorar el servei, que es considerin
rellevants, anotant l’hora en què es produeixin. Així mateix, en aquest raport diari s’incorporarà
la distribució de la plantilla amb els noms i cognoms dels treballadors que presten servei al Park
Güell en el dia en curs, així com l’horari en què han prestat servei. En cas que algun treballador
s’incorpori de nou al servei del Park Güell, s’indicarà la data en què prèviament ha rebut la
formació indicada en l’apartat corresponent d’aquest mateix plec.
Així mateix, el llibre de registre recollirà diàriament la distribució dels auxiliars a les diferents
posicions o zones assignades.
Diàriament, en finalitzar el servei, es facilitarà a BSM l’informe diari que reculli el personal que
ha prestat servei i la distribució horària, així com totes les incidències, fets, successos o
recomanacions recollides durant la jornada.
4.4.‐ Llibre d’ordres del servei
L’Adjudicatari elaborarà en col∙laboració amb BSM un llibre d’ordres del servei que recollirà els
protocols informatius, de procediment i de seguretat a seguir.
Serà obligació de l’Adjudicatari mantenir actualitzats els protocols i adquirir el compromís de
transmetre les novetats a tot el personal implicat en el servei.
BSM es reserva el dret de sol∙licitar en qualsevol moment el llibre d’ordres del servei.
4.5.‐ Dispositius electrònics per enregistrament de dades i/o informació al visitant
L´Adjudicatari comptarà amb un mínim de 8 dispositius tipus tableta per a la realització
d´enregistrament de dades i/o informació al visitant a petició de BSM. Aquests dispositius
disposaran de connexió de dades mòbil. BSM concretarà quin Software haurà de tenir aquests
dispositius.
4.6.‐ Local tècnic
L’Adjudicatari haurà de comptar durant la prestació del servei amb un local tècnic de un mínim
de 50 m2 a l’entorn del Park Güell que haurà d’acomplir les funcions de: vestidor de personal,
espai de descans, office, aula de formació, base logística i tot allò que sigui necessari per a la
prestació adequada del servei. Aquest local estarà a un màxim de 5 minuts caminant fins un dels
accessos al parc següents: Carretera del Carmel, Carrer Olot o Av Sant Josep de la Muntanya. És
indispensable que els licitadors acreditin documentalment en la seva oferta tècnica la disposició
efectiva d’aquest local, així com la seva ubicació i idoneïtat.
4.7.‐ Altres elements materials
L’Adjudicatari garantirà que el personal disposa de bolígrafs i/o qualsevol tipus de material
ofimàtic per a la correcta prestació del servei.
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5.‐ ALTRES REQUISITS RELATIUS AL PERSONAL
L’Adjudicatari disposarà d’un sistema de control de baixes i personal de relleu de forma que el
servei no es vegi afectat per les mateixes, evitant així els descobertes o buits en el servei. Aquests
descoberts hauran de ser avisats a BSM de forma immediata per al seu coneixement.
L’Adjudicatari haurà de cobrir aquesta manca de servei en, com a màxim, 3 hores des de que es
produeixi.
L’Adjudicatari quedarà obligat a retirar del servei al personal que no procedeixi amb la deguda
correcció en el desenvolupament d’aquest o incompleixi les seves obligacions específiques, així
com a la substitució del personal que no respongui a les expectatives professionals necessàries
per a la prestació del servei al Park Güell, prèvia sol∙licitud raonada dels responsables de BSM.
L’Adjudicatari donarà compliment d’aquest requeriment, dins d’un termini màxim de 24 hores
des de la seva recepció.

6.‐ QUALITAT I SEGUIMENT DEL SERVEI
6.1.‐ Sistema independent de valoració de qualitat del servei
L’empresa restarà obligada a la realització anual d’un “Mistery Shopping” que permeti avaluar
la qualitat del servei prestat pels Auxiliars d’Informació general i pels Auxiliars d’informació
especialitzats. El control serà realitzat per una empresa independent, que l’Adjudicatari
proposarà a BSM. L’empresa elaborarà un informe de resultats que lliurarà directament a BSM.
La totalitat del seu cost serà a càrrec de l’Adjudicatari.
El “Mistery Shopping” contindrà, com a mínim, informació relativa a:
a)
b)
c)
d)
e)

La correcta cobertura del lloc de treball.
Uniformitat i presència adequada.
Acompliment de la normativa en el desenvolupament de les tasques assignades.
Correcció de la informació facilitada.
Idoneïtat i qualitat de l’atenció prestada a veïns i visitants.

L’Adjudicatari proposarà en la seva oferta tècnica, un model de “Mistery Shopping”, que podrà
ser revisat a sol∙licitud de BSM.
6.2.‐ Control de qualitat i inspecció per part de BSM.
El control de qualitat i inspecció que BSM realitzarà sobre el servei podrà tenir com a abast tots
els aspectes de la prestació del servei i l’acompliment de les clàusules i prescripcions dels
corresponents plecs administratius i tècnics, comprenent entre d’altres:



Comprovar l’efectiva prestació del Servei per l’Adjudicatari, establint els
sistemes de control que estimi oportuns.
Requerir de l’Adjudicatari els informes o documents que consideri necessaris
relacionats amb la prestació del Servei.
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Efectuar comprovacions sobre la qualitat de les tasques, comportament, ús
correcte dels materials i uniformitat adequada, entre d’altres.

En cas que BSM consideri que el servei s’ha prestat de forma inadequada, a més de l’exigència
immediata de la correcció de la desviació, podrà establir les penalitzacions que s’estableixen en
els documents objecte del contracte.

7. ‐ ALTRES OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI
L’Adjudicatari restarà obligat a informar a BSM de qualsevol variació que afecti a la prestació del
servei i en concret a les següents:




Modificació de l’organització i planificació del Servei.
Modificació de la plantilla i/o llocs de treball.
Introducció de mètodes i/o tècniques de treball diferents als acordats amb BSM.

En aquests supòsits o altres que incideixin en la prestació del Servei, l’Adjudicatari elevarà un
informe‐proposta amb la finalitat que BSM resolgui el que consideri procedent.
L’Adjudicatari serà responsable dels danys que el seu personal pugui causar als béns, veïns o
visitants del Park Güell, pel que haurà de comptar amb una pòlissa de Responsabilitat Civil, que
cobreixi aquest risc, per una quantia mínima de 300.000€.

Xavi Bachs
Cap Unitat Park Güell
Barcelona de Serveis Municipals, SA
Barcelona, febrer 2018
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