PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES APICABLE AL CONTRACTE DE SERVEI
DEL CONSORCI DEL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ 1 MUSEU TEXTIL DE
TERRASSA RELATIU A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE MEDIACIÓ
CULTURAL DEL CONSORCI DEL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ 1MUSEU TEXTIL
DE TERRASA

1. OBJECTE

El Consorci del Centre de Documentació i Museu Textil de Terrassa és una entitat
administrativa de caracter local i gaudeix de personalitat jurídica propia i de plena
capacitat jurídica i d'obrar per tal de crear i gestionar serveis públics i realitzar activitats
económiques d'interes local.
Les finalitats a aconseguir i els serveis a prestar pel Consorci són els següents:
a) La gestió del Centre de Documentació i Museu Textil.
b) La recerca, documentació, conservació, restauració i difusió del patrimoni textil,
tangible i intangible, en qualsevol tipus de suport (objectes textils, indumentaria,
complements, dissenys originals, mostraris, postes en carta, fons documentals,
bibliografics, fotografíes, etc.) i relatiu prioritariament a Catalunya i a l'area
Mediterrania.
e) El foment, promoció i/o producció d'exposicions, recerques, publicacions i
activitats que contribueixin al millor coneixement i sensibilitat del públic envers el
textil en general.
d) L'ensenyament en temes textils, d'acord amb les necessitats del sector i la
formació i reciclatge deis seus agents, tant en l'ambit patrimonial com industrial.
e) El foment de la creació aplicada al textil, en les seves diverses facetes.
f) La cooperació amb altres entitats, en l'ambit de les finalitats esmentades
anteriorment.
g) Tetes les que estiguin directa o indirectament relacionades amb les finalitats
anteriors.
L'objecte d'aquest plec és l'establiment de les bases tecniques per a la contractació de
la prestació d'un servei de mediació cultural al museu, dependencies i instal·lacions del
Consorci del Centre de Documentació i Museu Textil de Terrassa.
El Servei de Mediació Cultural (SMC), inclou:
a)

L'atenció al públic a recepció:

Atendre, informar, assessorar i guiar els visitants en forma general o
personalitzada, per mitja de les funcions i tasques que els són assignades, tot
actuant com a intermediaris entre les instal·lacions publiques del museu i el
públic, en la seva doble dimensió de funcionament basic del centre i la realització
d'activitats culturals diverses i les diferents exposicions permanents i/o
temporals.
b)

Control a les diferents sales d'exposicions del centre,

lnclou, control de la logística de cada sala ( llums, aparells, portes, instal·lacions
diverses), com del control deis visitants ( assistents, volum de gent, orientació a
les sales)
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e) La gestió de botiga i del taquillatge:
Basicament publicacions, fotocopies i derivats, que inclou la gestió i venda
deis productes; i la gestió del taquillatge, que compren l'expedició i control
d'entrades, la recaptació deis ingressos per aquest concepte, l'ingrés diari de
la suma deis guanys per recaptació a la taquilla i la botiga al compte corrent
del CDMT, i la rendició de comptes al CDMT de forma periódica
d)

Diverses tasques de suport i serveis d'atenció telefónica i de reserves:
lnclou atenció i informació telefónica, sobre tates les finalitats del Consorci i
el suport a la gestió de reserves per a visites i activitats.

e) Segons necessitat, haura de donar suport al personal tecnic del centre, que
inclou:
Atendre i preparar els espais per als actes culturals que s'hi realitzin, tant en
qüestions de disposició del mobiliari com de projeccions audiovisuals, així
com de resoldre incidencies i necessitat que puguin sorgir en el seu
transcurs.

f)

Suporta les activitats de recollida i elaboració de dades estadístiques sobre
els visitants.

g) Suporta !'apertura i tancament del centre amb revisió de les instal·lacions.

2. FUNCIONS BÁSIQUES DEL SMC

a) Recepció, informació i acolliment deis visitants;
b) Atenció i informació telefónica;
e)
d)
e)
f)

Venda d'entrades, serveis i productes, i liquidació diaria de la recaptació;
Gestió del material de guiatge i difusió;
Suporta gestió de reserves, inscripcions i grups escolars;
Assistencia i informació als visitants des de les sales i dependencies deis
museu;
g) Lliurament als visitants deis materials gratuns de difusió en els idiomes deis
visitants (fullet guia de visita), i altres materials específics de la visita que
tinguin contractada;
h) lnformació als visitants i als grups sobre el funcionament deis serveis
d'acolliment deis museus (taquilles de guarda-roba, mobilitat, etc.);
i) Assistencia i suporten les activitats culturals i protocol·laries;
j) Apertura i tancament d'instal·lacions així com verificació diaria (xequing) de
l'estat deis objectes, sales, espais i instal·lacions del museu;
k) Tasques puntuals de suport al personal tecnic del museu sota la seva
supervisió;
1)
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Control del correcte comportament deis visitants respecte les obres d'art,
patrimoni i les instal·lacions;
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m) Prestar atenció, des de la posició assignada, vers 1' edifici, les instal·lacions i
les obres d'art, així com vers les persones i el seu correcte capteniment vetllant
per la seva seguretat d'acord amb el Pla d'Autoprotecció, que es lliurara a
!'empresa adjudicataria del servei, dintre del primer mes de l'execució del
contra cte.
n) Compliment de les disposicions del Pla d'Autoprotecció,
personal de seguretat qualsevol incidencia;

comunicant al

o) Lliurament i recollida deis fulls d'estadístiques, enquestes, suggeriments deis
visitants i de les queixes que es puguin efectuar per mitja deis corresponents
formularis i lliurament diari al responsable designat;
p) Recollida, canalització i, a ser possible, resolució de les incidencies que es puguin
produir en el desenvolupament de les visites d'acord amb el que es defineixi als
protocols funcionals, deis quals s'informara i formara al personal adscrit, dintre
del primer mes de l'execució del contracte.
q) ús a nivell d'usuari del programari informatic específic pera la venda d'entrades
i productes, realització d'estadístiques i processador de textos 1/o dades.
Formació al personal adscrit, al comen<;ament de l'execució del contracte.

3. LLOC DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
Els llocs per a la prestació del SMC contractats són el Centre de Documentació i Museu
Textil de Terrassa així com, puntualment, fires o stands en altres edificis o llocs que
aquest Consorci hi hagi establert pactes de col·laboració o fru'lt de la seva propia tasca
de difusió cultural, dintre de l'ambit geografic de la província de Barcelona.

4. HORARIS DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
Els horaris del Consorci s'estableixen segons necessitats de servei i resten inicialment
establerts al llarg de l'any de la següent manera:
Dilluns, 8 a 15 h
Dimarts i dijous, 15 a 19 h.
Diumenges, 1O a 14 h.
Resta de dies, sense servei
El mes d'agost el museu resta tancat al públic.
La Direcció-gerencia del Consorci es reserva la facultat de modificar aquests horaris
d'acord amb les circumstancies de l'estacionalitat, necessitats objectives de rendiment
del servei del museu o necessitats de gestió sense que aixo signifiqui la modificació del
nombre anual d'hores a prestar.
Sense perjudici de l'horari anterior, el Centre te la facultat de disposar de la prestació
de serveis de mediació cultural de caracter extraordinari (part variable), segons
demanda i previa planificació, fora deis horaris senyalats pero que s'escaiguin dins del
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cómput de 100 hores establertes com a part variable, per tant el contractista haura de
garantir l'assisténcia i el suport per serveis extraordinaris que organitzi el Consorci per
atendre activitats culturals i protocol·laries en els horaris que s'esdevinguin.
El personal haura de trobar-se a l'edifici del museu a punt de comenc;ar la feina 5 minuts
abans de l'hora d'obertura al públic, per tal de fer els preparatius corresponents, i hi
romandra fins a la sortida completa deis visitants i l'enllestiment de les tasques de
recollida, reposició i ordenació de les instal·lacions abans del tancament de l'edifici,
d'acord amb les tasques assenyalades al punt 2.j del present plec.
Els di es de tancament són els indicats al calendari laboral de la Generalitat de Catalunya
així com les dues festes locals de Terrassa. La Direcció-Geréncia es reserva la facultat
de modificar aquestes dates sempre que no contravinguin la legislació laboral i el
Calendari oficial de testes de Catalunya.

5. ORGANITZACIÓ 1QUANTIFICACIÓ DEL SERVEI A PRESTAR

Per a la prestació del servei objecte d'aquesta contractació, el contractista haura de
proporcionar, un total de 1.012 hores anuals:
-912 hores corresponents a la part fixa i associades amb una única posició i persona,
de les quals:

- 720 hores de caracter ordinari
-192 hores de caracter festiu
-100 hores a la part variable, associades a serveis extraordinaris, amb aquestes
característiques:

-Tant de dia com de nit, en festiu o en laborables
-El cómput pot ser acumulatiu a la del horari de prestació del servei ( ex. no
acabar a les 19h si no a les 20h, un dimarts).
-El número de 100 hores és estimatiu, a efectes de calcul, no restant obligat el
Consorci a la seva utilització total.
-Puntualment, segons l'acte corresponent proposat pel centre, es pot demanar
més d'una posició de personal pel desenvolupament correcte de l'activitat en concret.
- La necessitat d'aquests serveis extraordinaris sera degudament notificada per
escrit al contractista amb una antelació mínima de 24 hores.

En el transcurs del contracte la Direcció-geréncia del Consorci es reserva el dret a
modificar l'organització del servei en funció de les necessitats que es puguin esdevenir,
sense variar el nombre d'hores. L'execució de les tasques del SMC esta supeditada a
l'organització del Consorci.
Per garantir la efectiva prestació del servei davant d'incidéncies/comunicació general,
el contractista haura de establir l'assisténcia telefónica amb el Centre durant el seu
horari de funcionament i de dilluns a diumenge.
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6. PERSONAL. QÜESTIONS GENERALS

En cas que calgui portar a terme alguna suplencia !'empresa ho comunicara amb la
suficient antelació d'un mínim de 24 hores a la Direcció-gerencia del Consorci.
La Direcció-gerencia del Consorci es reserva el dret de demanar al contractista els
canvis de personal oportuns en cas que aquests no disposin deis requisits demanats o
no demostrin un correcte compliment de les tasques encomanades.

7. PERSONAL. PERFILS 1 REQUISITS

Tant peral personal adscrita la prestació del servei així com en els casos d'incorporació
de nou personal, (suplencies, reforg de posició al servei puntual extraordinari), els
requisits que han de reunir les persones que treballin al SMC són els següents.
a) Certificat d'escolaritat o graduat escolar
b) Coneixement del catala i del castella amb flüldesa i correcció. (acreditats
mitjangant currículum vitae)
e) Coneixements informatics a nivell d'usuari de Word, Excel i Google Orive o
equivalents. (acreditats mitjangant currículum vitae)

8. UNIFORMES

El contractista subministrara i es fara carrec del cost deis uniformes del personal per
garantir la bona imatge del Consorci i la correcta indumentaria i capteniment del
personal. D'igual manera, tindra cura de la reparació, reposició i lliurament al personal
deis elements de !'uniforme que es puguin deteriorar.
El nombre de peces és el que es consideri necessari pera la cobertura deis serveis,
per permetre la correcte higiene personal i un aspecte personal cuidat en tot moment.

9. PLA DE FORMACIÓ

El contractista s'ha de responsabilitzar de la formació del personal del SMC, inclós el
personal temporal o suplent, mitjangant un pla de formació de caracter general que
inclourá
La formació inicial previa, a l'inici del contracte, amb una durada mínima de cinc hores
en diferents sessions si s'escau i que contemplara, entre d'altres, un módul específic de
!'operativa del lloc de treball a ocupar referent les tasques a realitzar, els procediments i
protocols d'actuació i els serveis que s'ofereixen als visitants.
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La formació contínua, que tindra una durada mínima de deu hores ( 20 hores total per
la duració biennal de la contractació) en diferents sessions distribu"fdes al llarg de l'any,
estara dedicada a diverses matéries tant teóriques com practiques que es determinaran
per part de la Direcció-geréncia del Consorci, per tal de permetre la millora constant del
servei. Es prioritzara la formació sobre les exposicions temporals i aspectes lligats amb
la seguretat i el pla d'autoprotecció del Centre de Documentació i Museu Textil de
Terrassa.
Les hores de formació no computaran a efectes d'hores de servei i seran sempre a
carrec del contractista, que en donara compte a la persona responsable del contracte
del Consorci.
El CDMT facilitara al contractista tots els continguts necessaris perdura terme aquesta
formació al personal adscrit.

10.SEGUIMENT DEL SERVEI: REUNIONS !INFORME MENSUAL

El contractista haura de nomenar una persona interlocutora per tal de fer el seguiment
de la prestació del servei i que sigui !'interlocutor valid davant la persona adscrita al
servei.( tant habitual, com temporal, si s'escau)
Als efectes del seguiment del contracte, es convocaran per part de la Direcció-geréncia
del Consorci reunions periódiques a les quals assistira la persona interlocutora per part
de !'empresa i la persona responsable del contracte per part del Consorci i com a
representant. Aquestes reunions tindran com a finalitat l'avaluació de l'execució del
contracte i la presentació deis !'informes mensuals, que constaran:
-informes de seguiment diari (comentaris i incidéncies),
- un informe mensual corresponent a l'activitat desenvolupada i de seguiment i
d'avaluació de la prestació del servei, que lliurara a la persona responsable del contracte
del Consorci en els 10-15 dies següents a la finalització del mes a qué faci referencia.
El contractista completara, si s'escau, !'informe mensual a petició del responsable del
contra cte.
El servei estara sotmés a controls de qualitat sobre la prestació del servei, que
s'efectuaran quan així ho disposi el Consorci.
El personal de !'empresa contractista dependra, laboralment i jerarquica, únicament del
contractista, que donara les instruccions precises al seu personal per a l'óptim
desenvolupament de l'activitat encomanada i que sera l'únic responsable del
compliment deis seus drets laborals, socials, de seguretat social i de salut en el treball.

11. AL TRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

a) El contractista haura de garantir sempre la cobertura del servei de forma
ininterrompuda, per a la qual cosa haura de comptar amb recursos humans
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suficients i amb el personal de supléncies que calgui per preveure la cobertura
en cas de períodes de vacances, formació, abséncies, indisposicions, baixes,
necessitat de posició extra, per el supósit de cobertura de servei extraordinari i
altres incidéncies que puguin sorgir. L'incompliment de !'empresa en l'aportació
deis efectius estipulats en els horaris acordats pot portar a les penalitzacions
corresponents.
b) El contractista esta obligat a comunicar qualsevol canvi o modificació del
personal, que es realitzara de forma coordinada amb la responsable del
contracte del Consorci, garantint que sempre es compleixin els requisits
establerts en l'apartat 7 d'aquest plec referents als perfils del personal.
L'empresa també haura d'informar del període de vacances, de les baixes
mediques o de qualsevol altra circumstancia del personal amb suficient antelació
en cada cas.

e) Quan, per malaltia o altra causa justificada, la persona que es trobés prestant el
servei de manera habitual, hagués de ser rellevada per una altra, ho posara en
coneixement de la coordinació designada per !'empresa, i aquesta ho posara en
coneixement 'de la persona que coordini el servei. En cap cas es deixara el lloc
desates sensli comunicar-he. En cas de baixa o indisposició o altres incidéncies
no previsibles, aquestes hauran de ser cobertes en un temps maxim de 24 hores.
d) El contractista haura de garantir en tot moment que el personal tingui una actitud
correcta i amable vers els visitants i vers les persones amb qui comparteixi
l'ambit de la feina; que vagi uniformat i polit, sigui puntual i mantingui l'ordre i
!'estética deis llocs on treballa.
e) El contractista haura de garantir l'anotació deis comentaris i suggeriments deis
visitants i que es gestionin les queixes, i transferira aquesta informació al
responsable del contracte del Consorci al cap de cada jornada laboral o l'endema
a primera hora.

f)

El contractista haura de garantir que el personal adscrit de forma habitual
col·labori activament amb el Centre de Documentació i Museu Textil en els Plans
d'Autoprotecció, a partir de l'assisténcia del personal als programes de formació,
de capacitació i d'informació sobre el P/a d'Autoprotecció del Consorci i la seva
participació en els simulacres que es convoquin.

Terrassa, 05 de setembre de 2018
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Sílvia Carb

Aprovat per cret núm. -~-~.;:.l'V
El/la Secret ri a delegat/ada

Juan Pedr Robles Pérez
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