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1. OBJECTE
L’objecte d’aquest contracte promogut per l’Ajuntament de Castelldefels és la concessió de la gestió
del Conjunt Patrimonial del Castell de Castelldefels (en endavant CPCC) que inclou la gestió Centre
d’Interpretació de la pirateria al Mediterrani i de la història de Castelldefels (en endavant CIPHC), la
gestió de la botiga-vending del Centre, dels lloguer d’espais, la programació d’activitats i els jardins
del Castell.
Tal i com s’establia en el Programa de restauració i rehabilitació del Castell de Castelldefels aprovat
per la Comissió de Govern Municipal del 5 de juny de 2001, la restauració i rehabilitació del Castell
havia de seguir un programa d’usos que havia de tenir en compte les característiques següents:
•

El Castell és l’edifici més emblemàtic de Castelldefels i és el seu punt de referència. El
programa d’usos s’ha de correspondre amb aquesta característica que la seva centralitat
simbòlica li atorga.

•

En els darrers anys Castelldefels ha tingut un gran desenvolupament urbanístic que ha
suposat un notable creixement demogràfic. Aquets creixements han d’anar acompanyats
d’un increment del dinamisme social i cultural que faciliti la integració dels nous ciutadans.

•

La cultura i el seu accés és un dret que aporta cohesió i vertebració social i qualitat de vida.
Les activitats que es portin a terme en el Castell hauran d’anar en aquesta direcció.

•

La cultura també és desenvolupament econòmic, és per això que a l’hora de dissenyar un
programa d’usos hem pensat en un programa en la línia dels objectius estratègics de la
ciutat de tal manera que es potenciï Castelldefels com a ciutat de lleure i turisme i permeti
atreure una part del turisme cultural al centre de la ciutat.

Aquets objectius, que segueixen sent vàlids, i que van presidir el projecte de restauració i
rehabilitació, també hauran de regir les actuacions de la gestió del CPCC.
La clau de l’èxit de projecte rau en la capacitat d’atreure nous fluxos de visitants, que permeti la
desestacionalització del turisme i que el CPCC esdevingui, en la mesura de les seves possibilitats, en
un servei que faciliti la integració dels nous ciutadans i un nou motor econòmic de la ciutat.
1. La gestió del Conjunt Patrimonial comportarà desenvolupar les competències funcionals
necessàries en infraestructura, tecnologia, recursos humans, logística, mercat i serveis que
són necessaris pel seu bon funcionament. Aquesta gestió es realitzarà d’acord amb el
“Projecte Executiu de la Museografia del Centre d’Interpretació del Conjunt Patrimonial
del Castell de Castelldefels”( en endavant PEMCI) i la Memòria Tècnica ( en endavant MT),
aprovat per la Junta de Govern Local de Castelldefels de 20 de maig de 2018. També es
farà a partir de “Pla econòmic de la Gestió del CPCC” ( en endavant PEG) del “El pla de
gestió de Castelldefels 2010” i de l’Ordenança núm 23. reguladora de la prestació
patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei públic municipal del CIPH i del CPCC i
la programació de diumenges al castell.
Tots aquets documents s’adjunten al present plec de prescripcions tècniques.
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2. GESTIÓ DEL CIPHC I DE LA BOTIGA –VENDING DEL CENTRE
El CIPHC ocuparà les quadres del castell, l’església, la sala institucional i sales annexes detallat en el
PEMCI ( Àmbit 0 a l’Àmbit 7, pàgs. 21-98).
La gestió del CIPHC comporta la captació de públics i l’organització de les vistes de públic així com la
gestió de la botiga-vending. La visita al Centre tindrà un preu d’entrada, que serà el mateix preu de
visita al CPCC. Aquest preu estarà fixat per l’Ajuntament El nombre de visitants mínims de pagament
previst és:
Anys

2022

2023

Previsió visitants
Anys

2020
(JULIOL- 2021
DESEMBRE)
15.000
30.000
2024
2025

34.000
2026

Previsió visitants

42.000

48.000

38.000
2027 (Gener –
Juny)
26.750

48.000

La gestió de la visita es realitzarà d’acord amb el que està establert en el punt 1.6 Planejament de la
visita i (pàgs. 15-17) i punt 1.7 Fluxos de visites (pàgs. 18-20) del PEMCI.
El CIPHC disposarà d’una botiga-vending.
El concessionari presentarà una proposta de cànon i una proposta de facturació per aquest
concepte. L’incompliment d’aquest objectius serà penalitzat d’acord amb el que preveu el plec de
clàusules administratives.
3. LLOGUER D’ESPAIS
El Castell disposa d’una sèrie d’espais com són les terrasses, la sala mirador, la institucional, el pati
d’armes, la sala institucional, l’església del castell, els jardins etc., susceptibles de ser llogats per a la
realització d’activitats. Aquestes activitats han de complir amb els criteris que es van establir en les
bases del programa d’usos explicitats en el punt primer d’aquest plec. El lloguer dels espais es farà
prèvia autorització municipal i d’acord amb les tarifes que hagi fixat l’Ajuntament a proposta del
concessionari.
El concessionari presentarà una proposta de cànon i una proposta de facturació per aquest
concepte L’incompliment d’aquest objectius serà penalitzat d’acord amb el que preveu el plec de
clàusules administratives..
4. ÚS DEL CASTELL I DELS JARDINS PER ACTIVITATS INSTITUCIONALS

En horari de funcionament del CIPHC i d’octubre al mes d’abril i de dilluns a divendres,
l’Ajuntament podrà fer us del Castell set dies a l’any i vint dies fora de l’horari del CIPHC.
Dels mesos d’abril a setembre en podrà fer ús tres dies dins de l’horari del CIPHC i 10
dies fora de l’horari.
L’Ajuntament podrà fer ús de la Sala Institucional cinc dies a l’any davant
d’esdeveniments excepcionals. Aquest ús serà acordat amb l’empresa.
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Si la Sala Mirador no ha estat llogada l’ajuntament en podrà fer us sempre que li sigui
necessari.
En tot cas fora de l’horari de CIPHC les despeses de consergeria aniran a càrrec de
l’Ajuntament.
L’Ajuntament farà us dels jardins del castell tantes vegades com li sigui necessari. En cap
cas aquest ús no interferirà amb el bon funcionament del bar en cas de que el
concessionari hagi optat per establir aquest servei com a millora del projecte. Aixi
mateix les activitats del bar no podran interferir en les activitats organitzades per
l’Ajuntament
Tant per utilitzar el castell, de la seva església, com els jardins l’Ajuntament presentarà
la programació de les seves necessitats d’ús durant el mes d’octubre de l’any anterior.
L’Ajuntament, i per aquells compromisos de caràcter institucional o de cortesia podrà
disposar de visites guiades gratuïtes

Tant per utilitzar el castell com els jardins l’Ajuntament presentarà la programació de les seves
necessitats d’us durant el mes d’octubre de l’any anterior.

5.

PRESTACIONS ECONÒMIQUES (ART. 289 LCSP)

El concessionari té dret a les contraprestacions econòmiques que preveu el contracte, entre les
quals s’inclou, per fer efectiu el seu dret a explotar el servei, una retribució fixada en funció de la
seva utilització que s’ha de percebre directament dels usuaris i usuàries.
Les contraprestacions econòmiques pactades, que es denominen tarifes i tenen la naturalesa de
prestació patrimonial de caràcter públic no tributari, s’han de revisar anyalment per l’Ajuntament de
Castelldefels, que les aprovarà després de valorar la proposta de l’empresa concessionària, en la
forma que estableix el contracte, i que s’ha d’ajustar, en tot cas, al que preveu el capítol II del títol III
del llibre primer de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic Llei, relatiu a
la revisió de preus en els contractes de les entitats del sector públic.
L’empresa concessionària haurà de comunicar a l’Ajuntament els descomptes que amb motiu de
campanyes de promoció especial apliqui en determinats serveis, abans de la implementació de cada
campanya de promoció, ja sigui promoguda per ella mateixa o conjuntament amb altres operadors
turístics. Per a la realització d’aquets descomptes no caldrà el permís de l’Ajuntament.
Per a l’any 2020 els preus de visita del CPCC seran els establerts en l’ordenança núm. 23 reguladora
de la PPPT del servei públic municipal del CIPHC i de la gestió del CPCC.
En la comptabilitat diferenciada que l’empresa concessionària ha de portar respecte de tots els
ingressos i despeses de la concessió, i que ha d’estar a disposició de l’Ajuntament de Castelldefels, hi
han de quedar degudament reflectits tots els ingressos derivats de les contraprestacions pactades
en la forma que preveu l’apartat 6 de l’article 267.3 primer de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
L’empresa concessionària haurà d’abonar a l’Ajuntament de Castelldefels el cànon o participació,
d’acord amb el procediment que es determina a l’article 13 i 14 d’aquestes PPT.
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6. PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS
El CPCC esdevé un marc ideal pera la realització d’activitats. L’objectiu de la programació d’activitats
és incrementar el nombre de visitants, potenciar el turisme cultural i generar ingressos que facilitin
la rendibilitat social i econòmica del CPCC. La programació haurà de complir els requisits establerts
en el punt primer d’aquets plec, haurà de ser aprovada per l’Ajuntament, serà com a mínim
trimestral i es presentarà amb un més d’antelació. Les actuacions es realitzaran d’acord amb el que
estableixen les ordenances municipals i la llei de policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els
establiments públics. Els candidats a la concessió podran presentar una proposta de programació
d’activitats que serà valorada en funció de la qualitat i la previsió d’ingressos que pugui generar.
Així mateix El concessionari organitzarà tres dies a l’any de jornades de portes obertes

coincidint amb la Festa Major d’Estiu, la Festa Major d’hivern i el Dia Internacional dels
Museus. La gestió d’aquestes visites es realitzarà d’acord amb el punt 1.6 Planejament de la
visita (pàg. 15-17) i punt 1.7 Fluxos de visites (pàg. 18-20) del PEMCI. Els assistents a
aquestes jornades seran comptabilitzades com a visites de pagament.
Com a mínim el concessionari haurà de programar activitats amb el títol de Diumenges al Castell
seguint les pautes de programació que es van realitzar duran els anys 2015-2019 i que s’adjunten
com a document annexa.

7. PERSONAL PER A LA GESTIÓ DEL CPCC
1. Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no a l’empresa,
participants en el contracte i en concret, com a mínim, dels següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Coordinació
Administració
Comercials
Personal de sala
Personal de recepció
Guies/monitors de tallers.

Mínim:
• Coordinació: Realitzarà funcions de coordinació i direcció del servei. Es
requereix una experiència d’haver treballat com a mínim tres anys com
a responsable de la coordinació d’un centre de característiques similars
en els passats cinc anys. Haurà d’acreditar, com a mínim, un grau
superior o equivalent i serà recomanable un màster o postgrau
especialitzat.
• Administració: Es responsabilitzarà de la gestió econòmica del servei
(ingressos i despeses). Es requereix una experiència d’haver treballat
com a mínim tres anys a l’administració d’un centre de característiques
similars en els passats cinc anys. Haurà d’acreditar una titulació mínima
d’estudis de secundària no obligatòria (batxillerat o equivalent).
• Comercials: Realitzarà les funcions de comercialització dels diversos
segments de negoci del servei. Es requereix una experiència mínima
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d’haver treballat com a comercials un mínim de tres anys en un centre
de característiques similars en els passats cinc anys. Haurà d’acreditar
una titulació mínima d’estudis de secundària post obligatòria,
d’experiència en el treball amb el sector turístic i un coneixement fluid
de l’idioma anglès (nivell C1 del Marc Comú Europeu de Referència per
a les Llengües o equivalent).
• Personal de sala: Es responsabilitzarà del control de les sales de castell
on hi hagi presència de públic.
o Haurà d’acreditar una titulació mínima d’estudis de secundària
obligatòria (ESO). i un coneixement fluid de l’idioma anglès (nivell C1
del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües o
equivalent).
•

•

Personal de recepció: Es responsabilitzarà de la venda d’entrades,
control d’accés i de la botiga del servei. Haurà d’acreditar una titulació
mínima d’estudis de secundària obligatòria (ESO) i un coneixement fluid
de l’idioma anglès (nivell C1 del Marc Comú Europeu de Referència per
a les Llengües o equivalent).
Personal de guiatge, i monitors o monitores de tallers:
o Es responsabilitzarà de la gestió de guiatge als visitants que
requereixin la seva presència. Haurà d’acreditar un grau superior en
història, arqueologia, filosofia i lletres o similar de totes les persones
que s’encarreguin del guiatge o siguin monitors o monitores de
tallers.
o També haurà d’acreditar un coneixement fluid de l’idioma anglès i
de l’idioma francès (en ambdós casos nivell C2 del Marc Comú
Europeu de Referència per a les Llengües o equivalent). Les persones
que actuïn com a guies només caldrà que acreditin un dels idiomes,
però el servei haurà de poder oferir tots dos idiomes.
S’haurà d’acreditar durant la fase de concurs mitjançant una
declaració jurada del licitant. Un cop s’adjudiqui el concurs,
l’empresa adjudicatària ho haurà d’acreditar documentalment

8. HORARI
El concessionari haurà de proposar un horari i un calendari que faci possible l’equilibri econòmic i
l’objectiu de visitants. Caldrà que disposi d’un horari d’estiu i d’hivern que permeti ajustar-se a les
condicions climatològiques i de llum solar. En l’horari d’hivern es podrà escurçar les visites
individuals per prioritzar les vistes de grups a la carta.
L’horari mínim que es proposa és:
Horari d’hivern (d’octubre a abril)
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Laborables grups concertats
Caps de setmana i festius de 10h a 17h
Horari d’estiu (de maig a setembre)
Laborables: de dimarts a divendres de 10h a 19h
Caps de setmana i festius de 10h a 19h

9. VIGILÀNCIA, NETEJA I CONSUMS
Responsabilitats que haurà d’assumir:
• Responsabilitat del manteniment de les instal·lacions i de seguretat de les
mateixes.
• Compra i actualització dels programaris necessaris per a la correcta gestió de
la concessió.
• Actualització i seguiment de la normativa de prevenció de riscos i
d’autoprotecció.
• Neteja general dels edificis i dels patis de l’església i del castell i dels jardins,
així com dels seus lavabos interiors i exteriors.
• Assumir els costos dels consums energètics i d’aigua. Els consums energètics
ornamentals del CPCC i que no estan vinculats a la gestió de l’equipament
aniran a càrrec de l’Ajuntament. Per calcular els costos s’instal·larà un
comptador intern. Mentre això no sigui possibles farà servir la facturació de
2019 com a punt de referència.
• Servei de manteniment de les alarmes de l’edifici del castell i de la seva
església.
10. AUDIOGUIES
El sistema d’audioguies és imprescindible pel funcionament del CIPHC. Les prestacions, d’aquest
sistema estaran d’acord amb el que s’estableix en el punt 1.5 Funcionament de la visita i en el
punt 2.2 Tecnologia del PEMCI. El servei d’audioguies estarà dotat de 110 aparells i els proveirà el
concessionari. Aquesta audioguia s’entregarà des de recepció. Els tracks de les audioguies hauran de
ser instal·lats pel concessionari, constaran d’una capacitat de locució com a mínim en quatre
idiomes (català, castellà, francès, anglès) música i efectes. Les audioguies hauran de tenir una
autonomia mínima de 2 hores, una memòria de 3 GB i hauran de disposar d’un sistema
d’emmagatzematge i de càrrega de bateries. Les audioguies també hauran de poder ser utilitzades
per al guiatge de grups. Així mateix les audioguies hauran de ser compatibles i adaptables als
audiòfons i implants coclears de persones sordes o amb audició escassa. En tot cas compliran els
requisits establert el PEMCI.
11. PLA DE COMUNICACIÓ I PUBLICITAT
Un element clau de l’èxit de la gestió del CPCC, tal i com ja s’ha explicitat anteriorment, és la
creació de nous fluxos de visitants i la captació de públics i d’usuaris de les possibles activitats que
s’hi poden realitzar i que són la garantia de gestió i funcionament pressupostari equilibrat del CPCC.
Per assolir aquets objectiu cal disposar d’un pla de comunicació i publicitat que ho faci possible. El
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concessionari haurà de realitzar una proposta tenint en compte el que està establert en el punt 3.2
del Pla de gestió de Castelldefels 2010.
Es valorarà el pressupost, les estratègies comunicatives proposades pels diversos segments d’usuaris
potencials. Així mateix caldrà que presenti criteris per a la realització de la imatge corporativa.
Per la seva banda, l’Ajuntament de Castelldefels, si ho consideren convenient, podrà també realitzar
accions institucionals de promoció genèrica de l’oferta turística cultural del CPCC. En ambdós casos,
la promoció i publicitat s’haurà de fer de forma coordinada entre l’Ajuntament i l’empresa
concessionària.
L’empresa concessionària col·laborarà també amb el Consorci de Turisme del Baix Llobregat en les
accions de promoció que aquest organisme d’acord amb les seves possibilitats i oportunitats realitzi,
facilitant informació i atenent visites de clients potencials. També participarà en les trobades entre
agents turístics de la comarca organitzades pel Consorci de Turisme del Baix Llobregat, així com de
les plataformes de promoció turística cultural de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de
Catalunya, d’acord amb l’Ajuntament de Castelldefels.

12. IMATGE DE L’OFERTA TURÍSTICA I CULTURAL I DELS SERVEIS
La imatge de l’oferta turística i cultural del CPCC s’identificarà mitjançant un logotip. La realització
d’aquest logotip i el corresponent manual d’aplicacions anirà a càrrec del concessionari, haurà de
tenir el vist i plau i quedar en propietat de l’ajuntament.
Aquest logotip, com a imatge de marca, s’utilitzarà en els fulletons editats per l’empresa
concessionària, accions publicitàries i publicacions institucionals.
El personal de l’empresa concessionària que realitzi el servei anirà vestit de forma adient amb un
vestuari comú com a mínim de mig cos en amunt, i anirà identificat amb una credencial visible que
inclourà com a mínim el logotip d’imatge del CPCC i el nom de la persona.
L’empresa concessionària suggerirà a l’Ajuntament aquells canvis o millores en l’espai públic, inclosa
la senyalització, que puguin comportar una més bona imatge del CPCC i dels serveis que s’ofereixen.
13. CANÓN
L’empresa concessionària abonarà des del tercer any a l’Ajuntament de Castelldefels un cànon
corresponent a un percentatge dels ingressos totals sense IVA obtinguts per l’explotació de tots els
serveis objecte de la concessió d’acord amb proposta que s’expressa tot seguit:
• Cànon del 9% de la venda de tiquets de visita
• Cànon del 4% de la venda de tiquets per qualsevol activitat que es faci al CPCC o a als
seus jardins, organitzada o co-organitzada per l’empresa concessionària.
• Cànon del 4% de lloguer d’espais del CPCC.
• Cànon del 4% i no superior al 6% per qualsevol altre tipus de facturació de l’explotació
del bar i/o jardins, segons l’oferta presentada a la licitació.
Les empreses licitadores hauran d’igualar o incrementar en la seva oferta aquests percentatges
tipus.
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14. LIQUIDACIONS
Les liquidacions del cànon de l’empresa adjudicatària es faran efectives trimestralment en el termini
màxim de 30 dies des de l’acabament del trimestre. Les liquidacions aniran acompanyades de la
informació sobre visitants i ingressos per cadascun dels diferents tipus que s’indiquen a l’article
anterior, que hauran de servir de base per al càlcul del cànon corresponent.

15. INVERSIONS A CÀRREC DE L’EMPRESA CONCESSIONÀRIA.
Per a l’explotació dels serveis inclosos en el contracte, l’empresa concessionària efectuarà les
inversions que consideri necessàries en equipaments, mobiliari i altres elements. La realització
d’obres o modificacions de mobiliari preexistent en el CPCC necessitarà la conformitat de
l’Ajuntament de Castelldefels (i en el seu cas de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural
de Barcelona).
Les inversions corresponents a nous serveis, realitzats directament per l’empresa
concessionària o els que pugui concertar amb tercers, aniran també a càrrec d’aquesta.
Les inversions en equipaments de mobiliari no lleuger o condicionament d’espais per
activitats, que hauran d’haver estat prèviament aprovats per l’Ajuntament de Castelldefels,
una vegada acabada la concessió passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Castelldefels.
No així la maquinària i objectes o mobiliari lleuger que aporti l’empresa. En cas de dubte, el
que correspongui s’especificarà en cada cas quan l’empresa concessionària sol·liciti a
l’Ajuntament l’autorització per executar la inversió.
El concessionari farà un inventari amb les inversions realitzades.

16. CONDICIONS INICIALS PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS
Al marge de les obligacions previstes en el plec de clàusules administratives, l’empresa
concessionària s’haurà de comprometre a complir les següents condicions inicials per tal de
garantir la correcta cobertura dels serveis.
Elaborar en funció de les directius aportades per l’Ajuntament de Castelldefels el
projecte de la gestió operativa ordinària dels diferents serveis subjectes a aquesta
licitació i la de totes les activitats extraordinàries que es determinin al CPCC, que
estiguin al seu càrrec.
 El projecte de la gestió operativa ordinària es confeccionarà d’acord amb el
responsable del contracte designat per l’Ajuntament de Castelldefels i haurà de ser
coneguda i d’obligat compliment per tot el personal de l’empresa concessionària que
presti servei a cada un dels espais.
• Garantir la disponibilitat del personal necessari per cobrir les diferents tasques
objecte d’aquesta adjudicació amb personal qualificat.
- Tot el personal necessari per a la prestació dels serveis objecte del
present contracte serà contractat per l’empresa concessionària.
•
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En cap cas aquest personal tindrà vinculació ni jurídica ni laboral
amb l’Ajuntament de Castelldefels.
Garantir la formació necessària del seu personal, que inclourà els continguts
facilitats per l’Ajuntament de Castelldefels. Les hores necessàries per a la formació
del personal aniran a càrrec de l’empresa concessionària.
Organitzar el seu personal de forma que en cada moment hi hagi una persona
responsable del servei, que també faci la funció de ser la persona interlocutora per
qualsevol tema relacionat amb aquest.
- Aquesta persona serà la que dirigirà i distribuirà la feina del
personal de l’empresa concessionària i a través de la qual es
canalitzaran les incidències que sorgeixin en el seguiment del
contracte, que es donaran a conèixer per escrit al responsable
municipal del contracte.
Proveir amb el personal assignat adequat cada espai i garantir el seu correcte
coneixement de les instal·lacions i de la seva dinàmica interna, segons els criteris
següents:
- Amb el màxim grau d’estabilitat dels equips que prestin els serveis
objecte del contracte. En especial per a les funcions de coordinació
dels equips.
- Amb la previsió d’un equip estable de personal actiu de reserva per
tal de garantir aquest requisit, i que a la vegada cobrirà el servei en
els períodes d’exposicions temporals, per cobrir els reforços
previstos de caire regular o extraordinari i en cas de necessitar
l’ampliació de serveis.
Garantir que els seus equips de treball tinguin un tracte correcte amb el públic i amb
les persones dependents del centre on es realitza el servei, així com bona presència,
educació i un aspecte correcte d’higiene personal.
Facilitar un numero de telèfon de contacte durant les 24 hores del dia i tot l’any a
disposició de l’Ajuntament de Castelldefels per a notificar incidències de qualsevol
tipus.
Proveir d’aparells d’intercomunicació al seu personal per a la coordinació entre ells
mateixos.
L’empresa tindrà sempre un aparell a disposició de l’Ajuntament de Castelldefels que
haurà de ser compatible amb els del servei de seguretat i atenció al públic.
Ser responsable de tota la caixa que es produeixi en el marc del servei, tant dels
ingressos que s’obtinguin per via de la venda d’entrades, com per la venda de
publicacions, mercadotècnia i altres articles.
Totes les operacions comercials que es produeixin en el marc del servei sense cap
mena d’excepció, hauran de ser registrades per un sistema informàtic de vendes.
Exceptuant possibles casos d’error evident en la seva manipulació, els registres
informàtics seran la base del càlcul de les caixes diàries de les quals l’empresa
concessionària se n’haurà de fer responsable.
L’empresa lliurarà a l’Ajuntament una còpia de cada full de liquidació mensualment.
Passar un comunicat per escrit de les incidències diàries en la gestió i explotació del
servei per part dels visitants o usuaris dels diferents serveis.
Coordinar en cada un dels espais les seves tasques amb la resta de personal que
presti serveis en el mateix, sempre amb absoluta coordinació amb el responsable
municipal del contracte.
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17. COORDINACIÓ TÈCNICA I OPERATIVA AMB L’AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
Un responsable tècnic anomenat per l’Ajuntament de Castelldefels serà l’interlocutor amb
l’empresa concessionària pel que fa als aspectes expressats en el present plec, incloent
aquells de caràcter operatiu.
L’empresa concessionària nomenarà una persona com a enllaç tècnic amb l’Ajuntament de
Castelldefels, a través de la qual, llevat de situacions d’urgència en les que no sigui
localitzable, comunicarà a l’Ajuntament les incidències, peticions i observacions que consideri
oportunes o que siguin d’obligada comunicació d’acord amb el que s’expressa en el present
plec. També ho farà encara que el motiu de la comunicació faci referència a una
responsabilitat que li correspongui a l’Ajuntament de Castelldefels. En aquest últim cas, en
una situació d’urgència, si no es localitza al responsable de l’Ajuntament de Castelldefels,
l’empresa concessionària podrà contactar amb els serveis tècnics de l’Ajuntament,
comunicant-ho al responsable tècnic tan aviat com sigui possible.
Les comunicacions entre l’empresa concessionària i l’Ajuntament de Castelldefels es lliuraran
per escrit. En casos d’urgència podran avançar-se de forma verbal. Les observacions i
comunicacions entre les parts es podran fer en les reunions de la comissió de seguiment
prevista a la clàusula 29 d’aquest plec, fent-se constar a l’acta de la reunió.
L’empresa concessionària comunicarà a l’Ajuntament les incidències en les instal·lacions i
edificis adscrits al servei el més aviat possible, sempre i quan la solució del problema
correspongui a l’Ajuntament.
Per al bon funcionament de les instal·lacions, conservació dels edificis i continguts i seguretat
dels usuaris i treballadors, l’Ajuntament de Castelldefels podrà comunicar a l’empresa
concessionària mesures d’ús que hauran de ser aplicades per l’empresa concessionària.

18. CAPTACIÓ I REPRODUCCIÓ D’IMATGES
L’Ajuntament de Castelldefels es reserva el dret de regular i gestionar la captació d’imatges
del CPCC i la seva difusió. La captació d’imatges es podrà fer dins l’horari de visites sempre
que no distorsioni el desenvolupament de les visites. En el cas que l’Ajuntament de
Castelldefels prevegi autoritzar una captació d’imatges, ho farà saber prèviament a l’empresa
concessionària per tal d’evitar compromisos adquirits per l’empresa i de coordinar l’activitat
amb el desenvolupament de les visites.
L’Ajuntament de Castelldefels autoritzarà sense cap càrrec a l’empresa concessionària per a la
captació d’imatges amb finalitat de promoció de l’oferta i del CPCC.
19. CONTROL DE QUALITAT.
L’empresa concessionària disposarà d’un programa de control de qualitat del servei que
presentarà a l’Ajuntament, així com els seus resultats, com a màxim amb periodicitat anual.
En el marc del seguiment per part de l’Ajuntament de Castelldefels de la gestió del servei
adjudicat, l’empresa concessionària col·laborarà amb l’Ajuntament de Castelldefels, facilitant
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la informació que li demani, i si és el cas, distribuint i afavorint la complementació
d’enquestes. En aquest àmbit l’empresa concessionària i l’Ajuntament de Castelldefels es
coordinaran per assolir una major eficàcia i evitar duplicitats.
20. GESTIÓ DE QUEIXES I RECLAMACIONS
L’empresa concessionària atendrà les reclamacions que facin els visitants, facilitant els
corresponents fulls de reclamació oficials i informant del procediment per a la tramitació
d’aquests fulls. També disposarà de fulls de queixa, suggeriments i comentaris que posarà a
l’abast dels visitants.
De tots els fulls de queixa en farà un recull que mensualment farà arribar a l’Ajuntament.
També comunicarà les incidències que es produeixin en relació al servei i les instal·lacions
(accidents, manca de neteja, problemes amb la parròquia, etc.) fent-ho per escrit com a
màxim en una relació mensual i verbalment en casos urgents.
21. PERSONAL DE SERVEI

En cap cas l’Ajuntament de Castelldefels assumirà cap relació contractual amb el personal
contractat per l’empresa concessionària del servei.
El personal de servei haurà de realitzar la seva feina mantenint en tot moment una imatge
personal correcta i un bon tracte amb els visitants. S’ha de facilitar informació a qui la demani
sense fer cap tipus de discriminació. De la mateixa manera s’ha de facilitar l’accés als diferents
serveis en igualtat de condicions a totes les persones que ho demanin, d’acord amb l’oferta
existent.
Tots els treballadors i treballadores de l’empresa concessionària que tinguin relació amb les
persones que visitin el CPCC han de dominar els idiomes català i castellà. A més, en el taulell
de recepció s’ha de poder atendre també com a mínim en anglès i francès, i s’haurien de tenir
coneixements bàsics sobre l’art, la història, la geografia i el patrimoni de Castelldefels i del seu
entorn turístic.
L’empresa concessionària assignarà al servei el personal necessari per garantir el seu correcte
desenvolupament i un perfecte estat d’ordre i correcció de les instal·lacions, durant tot
l’horari d’obertura al públic.
L’empresa concessionària ha de designar a una persona com encarregada i responsable de la
gestió del CPCC com a únic interlocutor amb l’Ajuntament de Castelldefels municipal. S’ha de
poder contactar en qualsevol moment amb ella i ha de responsabilitzar-se de tota
l’organització i l’operativa del CPCC, i encarregar-se de la direcció i bon funcionament diari
d’aquest, garantint la bona qualitat del servei.
L’Ajuntament de Castelldefels pot demanar en qualsevol moment que l’empresa
concessionària li lliuri còpia dels TC1 i TC2 dels seus empleats i l’empresa concessionària està
obligat a lliurar-li.
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22. SEGURETAT I HIGIENE
L’empresa concessionària vetllarà i farà complir les condicions de seguretat del CPCC.
Preveurà especialment que no se superi l’aforament permès, els comportaments temeraris
dels visitants, i que les sortides d’emergència estiguin operatives mentre hi hagi persones dins
els edificis.
Quan tanqui els edificis comprovarà que no hi hagi ningú dins i deixarà totes les portes de
l’exterior tancades.
També informarà l’Ajuntament de Castelldefels de les anomalies que observi en els sistemes i
equipaments de seguretat, així com tot allò relacionat amb el pla d’emergències dels edificis.
Serà responsabilitat de l’empresa concessionària que el CPCC estigui net i en unes bones
condicions higièniques. La netedat serà també evident en els treballadors de l’empresa i el seu
vestuari.
L’Ajuntament podrà revisar les condicions de seguretat del CPCC i les seves recomanacions
s’hauran d’implementar per part de la empresa concessionària en la menor quantitat de
temps possible, d’acord amb el tècnic o tècnica que hagi fet la revisió.
23.

ESTALVI D’ENERGIA
Tot i que l’empresa concessionària assumeix les despeses d’energia elèctrica, aquesta haurà
de vetllar per la minimització dels consums elèctrics.
En aquest sentit si l’empresa observa un mal ús de l’energia en els espais polivalents amb
reserva de dret d’us per part de l’Ajuntament de Castelldefels, ho comunicarà per escrit a
aquest.

24. PROVEÏMENT DE PRODUCTES I ELIMINACIÓ DE RESIDUS
Aquets aspectes seran considerats d’especial execució:
• L’empresa concessionària està obligat a efectuar les operacions de proveïment de
productes i d’eliminació de residus fora de l’horari d’obertura del CPCC.
• Els visitants hauran de poder depositar les seves deixalles en contenidors de recollida
selectiva d’acord amb el tipus de residus.
• També resta prohibit realitzar operacions de proveïment i retirada de deixalles mentre
l’Ajuntament realitzi un acte. L’Ajuntament de Castelldefels informarà a l’empresa
concessionària de tots els seus actes per tal que pugui fer efectiva aquesta obligació.
• Les deixalles han de retirar-se un cop acabat l’horari d’obertura. En cap cas poden deixarse deixalles emmagatzemades a la nit. Fins i tot si hi ha una recepció que acabi tard, cal
retirar les escombraries a la nit, no a l’endemà per raons sanitàries i per evitar i prevenir la
proliferació d’insectes.
• Els residus de qualsevol tipus que es generin per les activitats de l’empresa concessionària
es dipositaran en els contenidors més propers al CPCC, tot classificant-los per poder-los
dipositar en els contenidors de recollida selectiva.
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• Els residus voluminosos, runes, informàtics i altres impropis per a ser dipositats als
contenidors, seran portats a la deixalleria.

25.

DESPERFECTES
L’empresa concessionària serà responsable dels desperfectes en el CPCC produïts com a
conseqüència de les activitats que s’hi desenvolupin per la seva iniciativa, encara que els
desperfectes siguin produïts per visitants. Queden exclosos els deterioraments produïts com a
conseqüència de l’ús continuat i el pas del temps.

26.

ASSEGURANÇA
L’empresa concessionària assumeix la responsabilitat davant els visitants, concessionari i
tercers dels danys que els ocasioni el funcionament del servei en els diferents espais en que es
realitza la prestació del servei. A tal efecte haurà de disposar d’una pòlissa d’assegurança de
responsabilitat civil i danys subscrita per aquestes eventualitats amb una cobertura mínima de
1.000.000,00 €.

27.

FISCALITZACIÓ DELS SERVEIS I COMISSIÓ DE SEGUIMENT
L’Ajuntament de Castelldefels realitzarà un seguiment de l’explotació dels serveis objecte de
la contractació. Per aquesta funció nomenarà una persona responsable del contracte.
El seguiment es farà mitjançant la iniciativa del responsable de l’Ajuntament de Castelldefels i
es crearà una Comissió de Seguiment del Contracte que es reunirà com a mínim un cop a
l’any.
Les reunions de la comissió de seguiment del contracte estarà integrada per un màxim de tres
persones de l’empresa concessionària, entre elles la que faci la funció d’interlocutora de
l’empresa, així com un màxim de tres persones de l’Ajuntament de Castelldefels, entre elles la
responsable del contracte (i el/la responsable tècnic si no coincideixen).
Com a norma general les comunicacions entre l’empresa concessionària i l’Ajuntament de
Castelldefels es lliuraran per escrit. En casos d’urgència podran avançar-se de forma verbal.
Les observacions i comunicacions entre les parts també es podran fer en les reunions de la
comissió de seguiment, fent-se constar a l’acta de la reunió. Els compromisos adquirits per les
parts a la comissió de seguiment seran degudament reflectits a l’acta corresponent.
La comissió de seguiment es reunirà com a mínim quatre vegades l’any, sent convocada pel/la
responsable de l’Ajuntament de Castelldefels.

28.

SEGUIMENT ECONÒMIC DE L’EXPLOTACIÓ
L’Ajuntament de Castelldefels, en el marc del seguiment del contracte, rebrà de l’empresa
concessionària la informació del nombre de visitats i d’usuaris dels diferents serveis vinculats
al contracte d’adjudicació, i dels ingressos obtinguts per cadascun d’aquests serveis. Així,
l’empresa concessionària facilitarà mensualment en el termini de màxim de trenta dies les
dades corresponents al mes anterior.
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L’empresa concessionària tindrà un sistema de numeració dels tiquets de venda dels diferents
serveis que permeti la comprovació de les dades per part de l’Ajuntament de Castelldefels si
aquest ho considera convenient.
L’empresa concessionària presentarà semestralment a l’Ajuntament una còpia de la
documentació acreditativa del cost i pagament dels serveis de l’edifici. Dins el primer
trimestre de l’any presentarà el compte de resultats de l’explotació del servei. Puntualment
l’Ajuntament de Castelldefels podrà també requerir a l’empresa concessionària el lliurament
d’informació econòmica relativa a l’explotació del servei.

29. MEMÒRIA TÈCNICA D’EXECUCIÓ DEL SERVEI
Les empreses licitadores a l’adjudicació del contracte hauran de presentar una memòria tècnica
en la que es descrigui l’estratègia, els mitjans i el programa de desenvolupament del servei que
proposen, el qual serà de referència en cas de resultar adjudicatària, i que permeti analitzar en
profunditat la futura gestió i explotació del CPCC.
-

Despeses generals on haurà de constar les despeses de reparació i
manteniment equips, comunicacions telefòniques, assessorament
laboral i fiscal/ assegurances, material equip oficina, missatgeria ,
despeses financeres, material, , equips informàtics, audioguies,
manteniment museogràfic així com altres despeses que el
concessionari consideri adient.

-

Despeses operatives on haurà de constar les depeses per uniformes,
manteniment software entrades, material oficina, missatgeria i
transports, materials activitats, comunicació i publicitat, material de
neteja així com altres despeses que el concessionari consideri
adients.

La memòria constarà dels apartats següents:
1. Organització de l’empresa per a la realització del servei:
- Pla de Gestió, que ha de permetre analitzar la futura gestió i explotació del CPCC.
- Recursos humans que ofereix destinar al servei: Nombre, funció i qualificació, i organigrama
de personal. Sistema de comandament i control de l’empresa.
- Recursos tècnics (equipaments), ornamentals (ambientació) i tecnològics que s’ofereix
destinar al servei.
- Programa de formació del personal que s’adscriurà al servei sobre la temàtica que s’aborda al
CICC, sobre el CPCC i sobre Patrimoni.
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2. Desenvolupament del servei:
- Estratègia de desenvolupament del servei: Objectius, línies d’actuació i calendari previst
d’assoliment d’objectius.
- Proposta de serveis que s’ofereixen, amb el seu programa de desenvolupament.
- Planificació operativa del servei: Organització de les visites de grups i individuals, gestió de
fluxos de visitants i aforaments.
- Proposta de serveis pedagògics
- Horaris i dies d’obertura
- Proposta raonada d’inversions que es formula.
- Estratègia de promoció de l’oferta.
- Relació amb altres operadors per potenciar l’oferta i l’arribada de visitants
- Programa de control de qualitat del servei
- I tot allò que serveixi per explicar millor la proposta de desenvolupament del servei.

30. PROPIETAT DELS TREBALLS
Els treballs que es realitzin i els subministraments seran propietat de l’Ajuntament de
Castelldefels. El contractista no podrà utilitzar per a sí ni proporcionar a tercers cap dada dels
treballs contractats sense autorització expressa de l’Ajuntament de Castelldefels.
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