PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DELS AUXILIARS DE SERVEIS DE
BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A.
1. OBJECTE
El present contracte té per objecte la contractació dels auxiliars de serveis per diferents Aparcaments de
Barcelona de Serveis Municipals, SA (d’ara endavant BSM) que es detallen en el punt núm. 2.
El present Plec té caràcter contractual, i serà signat en prova de conformitat per l’adjudicatari en l’acte de
formalització del contracte.
2. SERVEIS ORDINARIS OBJECTE DEL CONTRACTE:
L’empresa adjudicatària haurà de desenvolupar les seves tasques en els diferents aparcaments de BSM,
d’acord amb les dades contingudes en aquest punt 2 i en el punt 3.
Tanmateix, la relació de dependències podran modificar-se durant la vigència dels contractes amb la
incorporació d’altres o la supressió de les existents. També es podran variar el nombre d’hores de cada
dependència depenent de les necessitats del servei, resultant les especificades en aquest plec a títol
orientatiu.
A tenor de la Disposició Addicional Cinquena del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, s’estableix una reserva social amb caràcter exprés: En aquest sentit, es reserva la
participació en el procediment d’adjudicació del present contracte, en favor de Centres Especials
de Treball,

TOTAL

TOTAL

DIURNA

NOCTURNA

TOTAL HORES ANY

BUS MOLL D'ESPANYA

5.840,00

2.920,00

8.760,00

LA BOQUERIA

5.840,00

2.920,00

8.760,00

MOLL DE LA FUSTA

5.840,00

2.920,00

8.760,00

SANT MARTÍ

5.840,00

2.920,00

8.760,00

23.360,00

11.680,00

35.040,00

Hores Ordinàries

3. SERVEIS REFORÇ O EXTRAORDINARIS
Els serveis extraordinaris tindran caràcter puntual i esporàdic, i BSM els podrà demanar par a qualsevol
aparcament tant directament com indirectament. S’estima que el nombre d’hores extraordinàries serà el
que es detalla a continuació; no obstant, es tracta d’un valor aproximatiu, podent-se modificar atenent a
les necessitats del servei.
Hores Extraordinàries
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HORES ANY
Hores per Any

8.000

L’adjudicatari realitzarà aquests serveis a qualsevol aparcament de BSM, que a tal efecte li sigui indicat.
El servei mínim serà de 3 hores, en funció de les necessitats de BSM. Aquests serveis estaran planificats
i previstos per BSM amb una antelació suficient (mínim quinze dies naturals) (obres, esdeveniments, ...)

4. ORGANITZACIÓ I SERVEI
4.1. Personal
L’ adjudicatària aportarà tot el personal necessari i suficient per a l’execució dels serveis objecte del
contracte, que és el control de presencia dels seus treballadors en les instal·lacions de BSM i en cas de
produir-se anomalies o emergències (sobre les quals estarà prèviament instruït), puguin prendre les
decisions pertinents.
L’organització i la coordinació del servei, així com la potestat disciplinària del personal correspon
exclusivament a l’ adjudicatari.
Tot el personal assignat al servei adjudicat, dependrà únicament de l ‘adjudicatari a tots els efectes, sense
que entre aquest personal i BSM o el seu soci únic, l’Ajuntament de Barcelona, existeixi cap vincle de
dependència laboral. A tal efecte, previ a l’inici de l’execució del contracte, els adjudicataris vindran
obligats a especificar les persones concretes que executaran les prestacions acreditant la seva afiliació i
situació d’alta en la Seguretat Social. Durant la vigència del contracte, tota substitució o modificació
d’aquelles persones haurà de comunicar-se prèviament a BSM i acreditar que la seva situació laboral
s’ajusta a dret.
L’adjudicatari designarà i identificarà per la seva part, un Responsable del Servei i un equip mínim format
per un Inspector per al seguiment dels treballs, qualitat del servei i organització i supervisió del personal
assignat. El Responsable del Servei actuarà com representant i coordinador dels adjudicataris davant els
responsables designats per BSM per aquest contracte. El Responsable del servei haurà d’estar disponible
per telèfon les 24 hores del dia els 365 dies de l’any.
BSM podrà sol·licitar en qualsevol moment a l’ adjudicatari, que restarà obligat, la substitució d’una
persona assignada a 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 24 hores des de la seva recepció.
Els auxiliars tindran les característiques i formació adients que garanteixin la correcta prestació per a BSM
d’un servei de qualitat, amb el contingut mínim que ve especificat en l’apartat 5.2. següent.
L’adjudicatari garantirà l’assignació per a BSM d’una plantilla estable i amb una baixa rotació del personal,
exceptuant els casos que per motius 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, es realitzarà previ acord amb BSM, i requerirà un
aprenentatge previ de com a mínim 3 dies en les instal·lacions de BSM on sigui assignat, que anirà a
càrrec de l’Adjudicatari.
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4.2. Mitjans materials, humans i d’organització
L’adjudicatari haurà d’aportar al contracte tots els coneixements, experiència i tècniques per realitzar les
tasques objecte de la mateixa, així com tots el mitjans materials i d’organització necessaris per a
desenvolupar-la.
De forma enunciativa i no limitativa, es relacionen els següents:







Protocol d’actuació i funcions en situacions ordinàries i extraordinàries de cada lloc de treball.
Uniformitat del personal i eines o instruments per realitzar el treball.
Centre de control operatiu que abasti l’àrea dels aparcaments, amb especificació del sistema
tècnic, estructura del centre, formats, de comunicació permanent els 365 dies de l’any i les 24
hores del dia.
L’auxiliar de servei disposarà com a mínim de la capacitat de comprensió oral i lectora dels dos
idiomes cooficials a Catalunya.
Telèfon mòbil en els aparcaments de servei ordinari

4.3. Funcions generals dels auxiliars de serveis.
L’auxiliar de servei realitzarà les tasques pròpies del lloc de treball i vetllarà per la gestió de la qualitat de
les instal·lacions de la Empresa BSM, garantint el perfecte estat de les mateixes.
Amb efectes identificatius i no limitatius, les tasques assignades son les següents:










Fer el control d’accessos, custòdia de les instal·lacions i dels dipòsits de diners per a canvis.
Avisar al seu inspector o comandament de les possible avaries, anomalies o emergències que
detecti, sense prejudici de prendre les mesures immediates (incendis, accidents, etc.) segons la
normativa del manual operatiu.
En cas d’incidència s’actuarà seguint els procediments establerts per a cada cas.
Control dels vehicles.
Realitzar rondes per tot l’aparcament.
Realitzar tasques de manteniment preventiu o correctiu, o de neteja no programades per raons
imprevistes.
Gestió segons protocols en els supòsits de pèrdua o anomalia del tiquet de l’usuari.
Atendre les eventualitats o incidències que es produeixin durant el desenvolupament del treball
diari, sempre que estiguin incloses en l’àmbit de la seva competència.

4.4. Reforços i retens
L’adjudicatari s’obliga a disposar d’una estructura personal suficient per a respondre amb agilitat i qualitat
qualsevol reforç puntual del servei ordinari o imprevist que li sigui requerit per BSM, amb personal amb
experiència mínima d’una setmana en servei similar, amb independència de l’antelació en que li hagi estat
sol·licitat.
4.5. Inspecció
L’adjudicatari disposarà d’un servei d’inspecció continuat durant les hores de prestació del servei, inclosos
diumenges i festius.
S’estableix un mínim d’inspeccions a realitzar:


1/torn/aparcament/setmana.

Per cada inspecció, es farà l’informe de la inspecció on hi constarà dia i hora de la inspecció, durada de
la mateixa, detall dels aspectes inspeccionats, incidències i comentaris. Cada mes, mitjançant aquest
informes que l’adjudicatari portarà a les reunions mensuals de seguiment del servei es confirmarà que
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s’han realitzat totes les inspeccions establertes. La no realització de les mateixes serà motiu de penalització
segons Contracte.
Els adjudicataris designaran per la seva part un Responsable del Servei, qui mantindrà reunions com a
mínim amb caràcter mensual amb el Cap de la Unitat o persona en qui delegui, per a analitzar les
incidències produïdes.

5. REQUISITS RELATIUS AL PERSONAL
5.1. Uniformitat i vestuari
L’adjudicatari mantindrà al seu càrrec el personal assignat al servei, en correcte estat d’uniformitat, qui
vindran obligats, a requeriment de BSM, a la renovació total o parcial de l’esmentat vestuari, per tal de
garantir la bona imatge en el seu lloc de treball.
BSM facilitarà un lloc suficient com a vestidor pel personal de l’adjudicatari. Si el condicionament d’aquest
espai es exclusiu pel personal de l’adjudicatari, aquest assumirà les despeses de condicionament i
equipament pel seu personal.
5.2. Formació
Independentment del procés d’aprenentatge del personal dels adjudicataris, aquests promouran entre el
seu personal, la realització de cursos d’atenció al client, prevenció de riscos i protecció de dades, així com
la formació continua, per tal d’acomplir en tot moment el nivell de qualitat que BSM ofereix en les seves
instal·lacions.
L’adjudicatari haurà de fer arribar a BSM la certificació acreditativa de la formació en prevenció de riscos
laborals dels seus treballadors i de la formació sobre el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD)
prèviament a l’inic del servei.
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.

6. ALTRES OBLIGACIONS DELS ADJUDICATARIS
6.1. Establir l’organització necessària i dotar el material, maquinària, vehicles adients perquè els serveis
siguin prestats per personal amb la qualificació adequada i tinguin la qualitat requerida.
6.2. Mantenir en tot moment perfectament uniformat el seu personal, que haurà de ser fàcilment
identificable a la vista.
6.3. Amb la finalitat de controlar el servei, l’adjudicatari subministrarà a BSM la documentació que li sigui
requerida.
6.4. L’adjudicatari no podrà contractar, i en conseqüència no assignarà al servei contractat per BSM,
personal amb una jornada diària, setmanal o mensual superior a la legalment prevista.
ACORDS DE NIVELL DE SERVEI
Les hores ordinàries no realitzades es descompten de la factura del mes amb un 10% de penalització
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