Objecte:
Prestació dels serveis d'auxiliars de la informació a l'Estació d'autobusos de Barcelona-Nord i Fabra i Puig.
Les tasques a efectuar per aquest personal seran a títol enunciatiu les següents:
Atenció al públic i informació personal i telefònica de les Estacions d'autobusos Barcelona-Nord i Fabra i
Puig, ajudant i donant tota la informació segons les pautes establertes, en la Guia de la Excel·lència de

BSM.

Previsió hores 2 anys: S'estima que el nombre d'hores necessàries per cobrir el servei durant un' any,
serà de 10.220 hores, amb el següent horari, tots els dies de l'any de 7.00 a 21.00 hores.
Una borsa d’hores de 400 hores anual aprox. per possibles reforços, aquestes hores han de servir per tant
per ampliar l’horari del taulell d’informació com per donar informació a peu d’andana o als vestíbuls de
l’estació.
Aquesta previsió és estimativa, sense que BSM tingui obligació de contractar la totalitat d'hores indicades.
Equip:
L'equip de servei d'auxiliars d'informació assignat a aquest servei ordinaris i extraordinaris, estarà
format per la següent estructura fixa a les instal·lacions objecte d'aquest plec per:


Coordinador/a: Localitzable de 5:00 a 23:00 els 365 dies de I'any no presencial, aquesta persona
serà la responsable de la coordinació del servei, el Coordinador ha d'ésser el responsable del
conjunt de serveis i control de les tasques de coordinació i interlocutor de BSM, tindrà reunions
mensuals amb l’interlocutor designat per BSM.



Auxiliars d'informació: L’Adjudicatari disposarà d’una plantilla de 6 persones formades pera
cobrir el servei de l'Estació d'autobusos Barcelona-Nord, els 365 dies, de dilluns a diumenge des
de les 07:00 h. fins les 21:00 h. de forma ininterrompuda.

Requisits deis Auxiliars d'informació:


Idiomes: Català, com a mínim nivell C, castellà, domini, a nivell oral i escrit, anglès nivell B2 (First
Certificate) i acreditar un altre idioma, al mateix nivell que l’anglès.
 Es valorarà positivament que els personal adscrit al servei parli llegua de signes.



En cada torn el personal haurà de portar en lloc visible els idiomes que parla.



Tenir una actitud pro-activa i amable amb els usuaris.



Formació específica j acreditada a nivell d'usuari de Microsoft office i internet. S’haurà d'acreditar
la formació del personal.



Formació específica i acreditada en Atenció al Client. S'haurà d'acreditar la formació del personal.



Formació en l’ús del desfibril·lador Extern Automàtic (DEA), S’haurà d'acreditar la formació del
personal.

L'adjudicatari presentarà una proposta explicativa de la metodologia per la substitució de qualsevol persona
per qualsevol motiu (baixa, vacances, etc...) disposarà d’un mínim de 3 persones formades pels possibles
reforços i/o substitucions que es puguin demanar, davant qualsevol eventualitat que pugui haver.
Mensualment farà arribar a l’estació d’autobusos Barcelona-Nord la planificació del servei amb el nom i
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cognoms de les persones que cobriran el servei fixe i el nom i cognoms de les persones formades per als
reforços i substitucions.
Funcions dels Auxiliars d'informació:
Informació i atenció al públic d'acord amb les pautes establertes en la Guia de la Excel·lència de BSM.


Informació Telefónica i Personalitzada deis serveis que ofereixen les empreses de transport de
viatgers per carretera que operen a les estacions d'Autobusos Barcelona-Nord i Fabra i Puig.
• Els auxiliars d’informació facilitaran informació de les Empreses de transports de viatgers per
carretera (Endavant ETVC) que operen a l'Estació d'autobusos prioritàriament en vers als horaris
de sortida i arribada, destinacions, preus, etc.
• Si el viatger demana informació en vers a una destinació que fa més d'una companyia els
Auxiliars d'informació li facilitaran la informació de que disposin de cada una de les empreses
que el fan des de l'Estació d'autobusos.
• En el cas de que alguna companyia no disposi d'informació impresa o bé s'hagi exhaurit l’estoc
que tenen a informació, s’imprimirà la informació sol·licitada de la nostre pagina web.



Informar dels serveis que es presten a les estacions d'autobusos Barcelona-Nord i Fabra i Puig.
• Serveis estació Fabra i Puig: Bar, Wc.
• Serveis estació Barcelona-Nord: Aparcament d'autocars, Consignes automàtiques, servei de
paqueteria, Wi-fi gratuït, tots els serveis de la galeria comercial.
• Informació i Turisme: Donat que l'Estació d'autobusos Barcelona-Nord es un punt neuràlgic per
al transport de viatgers per carretera a la ciutat de Barcelona, ens trobem amb clients que
sol·liciten informació referent als llocs turístics de la ciutat, en aquest cas el personal
d'informació adreçarà als viatgers a la caseta d’informació i Turisme situada al pati de maniobres
(Andana 07) de l/Estació d'autobusos Barcelona-Nord, en cas que estigui tancada, els Auxiliars

d'informació intentaran facilitar la informació sol·licitada i en el cas de no tenir-la informaran als
clients de com arribar a la Oficina d'informació i Turisme de Plaça Catalunya ja que és la més
propera a /'estació.



Comunicar amb el servei de Seguretat de l'Estació davant qualsevol demanda per part dels clients
de l'estació tant usuaris com personal de les ETVC.



Comunicar als encarregats de l'estació d'Autobusos Barcelona Nord, qualsevol anomalia en los
suports tècnics, la manca d'impresos, fulletons informatius de les ETVC etc.



Tasques de suport administratiu en el servei (complimentar Parts i/o informes).



Col·laborar en les tasques que se li assignin en cas d’emergències.



Reclamacions i Suggeriments:
• Quan un client s'adreci als auxiliars d'informació per a exposar una queixa o un suggeriment li
oferiran un full de reclamacions i l’informaran que rebrà resposta en un termini màxim de 15 dies
feiners, per tal que això pugui ser així caldrà que els auxiliars comprovin que s'han complimentat
totes les dades escaients amb lletra clara.
• Han de posar el segell de registre d'entrada a totes les copies del full de reclamacions, es quedaran
amb el primer full i lliuraran al client les copies restants.
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• Informaran de l’existència de la reclamació per tal que es pugui tramitar amb la major brevetat
possible mitjançant l’agenda de novetats. A l’agenda de novetats informaran tant de la reclamació
presentada com de la informació que s’ha donat al client.
• En cas de trobar-se amb algun objecte perdut el donaran d'alta en el registre d'objectes perduts,
ompliran el full objectes perduts 2 i l’enganxaran al objecte perdut per a la seva identificació,
• Avisar a la Torre de Control en cas de detectar qualsevol incidència que pugui afectar al correcte
funcionament de les estacions.


Agenda de novetats: Els Auxiliars d'informació anotaran a l’agenda de novetats totes les incidències
del seu torn.



Control de trucades: Els Auxiliars d'informació hauran d’enregistrar les trucades ateses a l’aplicació
informàtica proporcionada per BSM.



Chek List Auxiliars d’informació: A l’inici de cada torn, els Auxiliars d'informació, faran el CHECK L1ST
INFORMACIÓ per tal de comprovar que disposa del material basic i l'stock suficient. També
comprovaran el correcte funcionament deis seus elements de treball indispensables: Aplicacions
informàtiques, Impressora i telèfons, enviant-lo per e-mail a l' Encarregat Estació Bcn ,-Nord.

Suports Tècnics a l’estació d'autobusos Barcelona-Nord:
Per al correcte funcionament de les seves tasques BSM facilitarà els següents suports tècnics:
1. 1 telèfon (Ext. 1338 que connecta al personal d’informació amb l’exterior í amb la Torre de Control,

les ETVC, etc.).

2. 1 terminal telefònica del Call Center per al servei d'informació telefònica.
3. 1 Ordinador, amb accés a les aplicacions següents:
a. Aplicació de gestió de l’estació d’autobusos Barcelona-Nord amb accés a l’Agenda de
novetats i a la tota la planificació del dia de les sortides i arribades previstes i les que ja
han estat confirmades.
b. Accés a la pàgina web de les estacions d’autobusos Barcelona-Nord i Fabra i Puig on podran
consultar tots els horaris de les empreses de transports que operen a les estacions.
c.

Bústia de correu electrònic Outlook, WORD y EXCEL.

4. 1 impressora.
5. Fulletons informatius de les ETVC, en el moment en que es necessitin més fulletons ho faran
constar en el OOC MATERIAL y ho comunicaran a l'Encarregat Estació Bcn.-Nord mitjançant e-mail,
quan rebin els fulletons ho faran constar en el registre MATERIAL ETVC.
6. Plànols de Barcelona, en el moment en que es necessitin més plànols ho comunicaran a l'Encarregat
Estació Bcn.-Nord mitjançant l’e-mail.
7. 1 micròfon connectat a la xarxa de megafonia de l'Estació d'autobusos Barcelona-Nord per a poder
emetre missatges en cas necessari
L’Adjudicatari haurà de proporcionar un sistema de comptabilització del nombre de persones ateses de
forma presencial al taulell d’informació per franges horàries i temàtiques.
Organització del servei:
L' Adjudicatari designarà un responsable del servei per cada centre per al seguiment deis treballs, qualitat
del servei i supervisió del personal assignat, qui actuarà com representat coordinador de l'Adjudicatari,
davant els responsables designats per BSM per aquest contracte. Aquest responsable haurà d'estar operatiu
en l’horari sol·licitat.
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L'empresa Adjudicatària i BSM hauran de coordinar-se amb la resta d'empreses adjudicatàries deis diferents
serveis, per tal de donar una millor qualitat envers als clients i acompanyants.
BSM podrà sol·licitar, en qualsevol moment, la substitució d'una persona assignada en aquest servei, que
al seu criteri, no executi de forma satisfactòria els serveis que li han estat encomanats, i l'Adjudicatari
donarà compliment d'aquest requeriment, dins d'un termini màxim de 48 hores des de la seva recepció.
L'Adjudicatari garantirà a BSM l'assignació d'una plantilla estable i amb una baixa rotació del personal,
exceptuant els casos que a requeriment de BSM o del propi Adjudicatari, es consideri necessari la
substitució de determinades persones.
L’Adjudicatari haurà d’instal·lar un sistema de control que garanteixi la cobertura del servei durant l’horari
establert.
Reforços i retens:
L'Adjudicatari s'obliga a disposar d'una estructura de personal suficient per a respondre amb agilitat i
qualitat qualsevol reforç puntual del servei o imprevist que li sigui requerit per BSM. El personal de reforç
haurà complir els mateixos requisits que el personal adscrit al servei i haurà d'haver rebut una formació
mínima d'una setmana en el servei, amb independència de l’antelació en que li hagi estat sol·licitat. Haurà
de garantir un mínim de 3 persones de reten formades.
Inspecció i Qualitat:
L’Adjudicatari designarà un interlocutor, que mantindrà reunions, com a mínim amb caràcter mensual amb
la Direcció de la Unitat o persona en qui delegui, per a analitzar les incidències produïdes, es determinaran
accions concretes per a dies puntuals i alhora informaran i documentaran les inspeccions del servei
realitzades durant el mes anterior. Aquestes inspeccions s'hauran d'efectuar acompanyat d'algun
responsable de BSM i amb una freqüència mínima d'una inspecció per cadascuna de les dependències i per
cada mes.
Els licitadors hauran de presentar el seu Pla de Qualitat, específic pel servei, explicant quins mitjans
tecnològics utilitzaran per garantir un nivell òptim de qualitat i detallant com faran la valoració de la qualitat
del servei.
Uniformitat i vestidors:
L'Adjudicatari mantindrà al seu càrrec el personal assignat al servei, en correcte estat d'uniformitat.
L'Adjudicatari haurà de fer una proposta del vestuari, que BSM haurà d'aprovar.
El coordinador haurà de controlar que el personal al seu càrrec estigui sempre identificat i amb bona
presència.
BSM disposa a l’estació d’autobusos Barcelona-Nord d’uns vestuaris que el personal de l’Adjudicatari
compartirà amb personal de BSM. Els vestuaris estan ubicats a la planta intermitja de l’estació, i s'hi
accedeix mitjançant una escala manual.
En el cas que l’Adjudicatari volgués disposar d’uns vestuaris d’us exclusiu per el seu personal, hauria
d’assumir les despeses de condicionament i equipament necessàries.
Formació:
El personal adscrit al servei haurà de tenir formació en Primers Auxilis i utilització del DEA, així mateix,
l’empresa Adjudicatària s'obliga a que tot el personal adscrit al servei sigui coneixedor del Pla
d'Autoprotecció del recinte (PAU).
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Independentment de la formació del personal, L'Adjudicatari promourà entre el seu personal, la realització
de cursos d'idiomes i d'Atenció al Client. L'Adjudicatari presentarà una planificació anual de la formació a
realitzar.
El temps invertit per l'Adjudicatari en aquesta formació, serà del seu exclusiu càrrec, i no podrà ser
considerat temps de servei prestat a BSM.
Sistema independent de valoració de qualitat del servei.
L'empresa restarà obligada a la realització semestral d'un "Mistery Shopping" que permeti avaluar la qualitat
del servei prestat pels Auxiliars d’informació. El control serà realitzat per una empresa independent, que
l'Adjudicatari proposarà a BSM. L'empresa elaborarà un informe de resultats que entregarà directament a
BSM. L'Adjudicatari es farà càrrec d'aquesta despesa. Aquest Mistery Shopping podrà ser revisat a sol·licitud
de BSM.
EI “Mistery Shopping” contindrà, com a mínim, informació relativa a:


La correcta cobertura del lloc de treball.



Uniformitat i presència adequada



Compliment de la normativa en el desenvolupament del lloc de treball



Correcció de la informació prestada.



Atenció al client prestada.

Barcelona, 25 de gener de 2018.
Signat

Faustino Corchero
Cap d’Unitat Estacions d’Autobusos.
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