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ANTECEDENTS
BSM gestiona per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona diferents instal·lacions de la
ciutat de Barcelona on s’hi poden realitzar actes de diferents tipologies, entre elles, el
Parc del Fòrum és un Parc de la de la Ciutat de Barcelona on eventualment es realitzen
esdeveniments multitudinaris.
PARC DEL FÒRUM
L’espai, durant els períodes corresponents als esdeveniments indicats, s’acota amb
tanques o aprofitant altres barreres naturals del propi Parc, constituint així un recinte
tancat on s’hi celebren festivals musicals, fires culturals i tot tipus d’esdeveniments
multitudinaris. Aquests es poden realitzar en una sola jornada o al llarg de diferents dies
i/o nits.
És important també la consideració d’espai públic, el que vol dir que un dels objectius
de BSM és que l’espai estigui en condicions d’us ordinari per el ciutadans de Barcelona
tant bon punt s’acabi l’esdeveniment o en relació a l’horari d’ús públic de l’espai segons
l’horari establert per l’Ajuntament de Barcelona.
Cal considerar així mateix que en el cas del Parc del Fòrum, BSM disposa de l’encàrrec
municipal que li permet gestionar l’espai com a lloc per a realitzar-hi esdeveniments
d’aquest tipus, responsabilitzant-se de les despeses del seu manteniment i neteja.
A títol informatiu es detallen en l’Annex 2, Actes BSM 2017 i Actes BSM 2016 al Parc
del Fòrum, els esdeveniments gestionats per BSM l’any 2016 i 2017 que han requerit
d’aquest servei, sens perjudici, que un futur n’hi puguin haver d’altres.

1. Objecte
Es objecte del contracte la prestació dels serveis de controladors d’accés i
auxiliars de serveis als actes celebrats a les instal·lacions del Parc del Fòrum
2. Descripció de tasques
Les principals tasques que desenvolupa aquest servei son les que es detallen a
continuació ( a títol merament enunciatiu, però no limitatiu). Aquest serveis es
gestionaran a traves de la figura del coordinador de servei. L’adjudicatari posarà
a disposició de BSM, en l’execució d’aquest contracte un coordinador de servei
qui haurà d’estar present en tots els actes, amb les funcions que es descriuen
en aquest plec.
Controladors d’accés
Les funcions especifiques del personal de control d’accés son les següents:
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-

-

-

-

-

No permetre l’accés a les persones que no compleixin les
condicions de la instal·lació.
Impedir l’accés a l’interior de la instal·lació a les persones que
no tinguin permès l’accés.
Fer complir la normativa sobre la limitació de l’entrada de les
persones menors i, aquest efectes, comprovar l’edat de les
persones que pretenguin accedir, mitjançant l’exhibició dels
documents d’identitat.
Avisar de possibles incidències al Coordinador de Servei i al
responsable operatiu de BSM, de qualsevol incidència que
comporti superar l’aforament màxim autoritzat i no permetre
l’entrada de més públic quan s’hagi arribat a l’aforament màxim.
Prohibir l’accés al públic a partir de l’hora límit de tancament o
si escau, un cop iniciat l’espectacle o activitat, d’acord amb les
condicions especifiques.
Informar immediatament als vigilants de seguretat privada de
les alteracions d’ordre que es produeixin als accessos, sense
perjudici de les actuacions que puguin dur a terme per vetllar
per la integritat física de les persones i el bens, quan la urgència
ho requereixi. Si no hi ha vigilants de seguretat privada, han
d’informar directament d’aquestes alteracions a qualsevol
responsable operatiu de BSM.
En cas necessari, auxiliar les persones que requereixin atenció
mèdica. En tot cas seguir el protocol d’actuacions establertes
per la instal·lació i la normativa aplicable.

Auxiliars de controladors d'accés
Tots aquells serveis d’auxiliars que siguin requerits en relació a la realització
d’esdeveniments, tals com: auxiliars d’aparcament, personal de taquilles,
personal de guarda-roba, hostesses, informadors...
Coordinador de servei de controladors d’accés. Les principals tasques a
desenvolupar són:
Serà funció del Coordinador d’acomodació situar i distribuir correctament els
controladors d’accés i transmetre’ls les instruccions específiques de
l’esdeveniment.

3. Descripció operatiu pel servei durant els actes.
Amb anterioritat a l’acte
-

Intercanvi d’informació amb el promotor i instal·lació per
dissenyar l’operatiu de l’acte.
Coordinació amb el responsable de la unitat operativa de BSM
per seleccionar quin tipus de dispositiu realitzarà el persona i el
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-

perfil que necessita cada acte, atenent a les característica del
mateix.
Previsió de possibles incidències, com podrien ser les
ubicacions.
Confirmació dels horaris,Obertura de portes, entrada de públic,
etc...
Portar a terme la distribució in situ del personal segons el perfil
comentat per l’acte.
L’adjudicatari s’obliga a presentar a BSM la distribució de
l’operatiu de servei pactat, detallant la relació nominal d
persones per zones on es prestarà el servei. Aquesta relació
serà comprovada a l’ inici i al final de l’acte pel coordinador del
servei, En el cas de qualsevol incidència o variació serà
comunicat al responsable operatiu de BSM a la finalització de
l’acte en l’informe de incidències.

Durant la celebració de l’acte
-

-

A la seva arribada parlar amb el responsable de la unitat
operativa per ultimar les possibles incidències que hagin pogut
sorgir, i així precisar mes concretament el perfil de l’acte.
Col·locació en el lloc de treball per l’obertura de portes,
conjuntament amb el responsable de la unitat operativa.
Informar al responsable de la unitat operativa en cas de que
puguin sorgir incidències durant l’acte que afectin la instal·lació.

Amb posterioritat de l’acte
-

Reunió amb el responsable d’operacions per valorar les
incidències.
Confeccionar el informe de incidències.

L’empresa Adjudicatària i BSM fomentaran la interacció amb la resta d’empreses
adjudicatàries dels diferents serveis dintre de l’operativa de cada acte, per tal de donar
una millor qualitat de servei envers als clients i públic assistent.

4.

Previsió hores

S’estima que el nombre d’hores necessàries per cobrir el servei anual és de 20000 hores
de controladors d’accés, 10000 hores d’auxiliars i 1500 de coordinació de servei.
Aquestes dades són purament informatives, sense que BSM tingui obligació de
contractar la totalitat de les hores indicades.
5.

Organització del servei.

L’adjudicatari designarà per la seva part, un coordinador del servei per al seguiment
dels treballs, qualitat del servei i supervisió del personal assignat, el qual actuarà com
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representant coordinador de l’Adjudicatari davant els responsables designats per BSM
per aquest contracte i haurà d’estar localitzable les 24 hores del dia els 365 dies de l’any.
En funció del seguiment del personal contractat per la realització d’esdeveniments hi
haurà la següent proporció de controladors: 1 en cas d’esdeveniments de fins a 10000
persones, 2 fins a 15000 persones i 3 en casos de 25000 o més persones.
BSM podrà sol·licitar en qualsevol moment a l’Adjudicatari, que restarà obligat, a 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 12 hores des de la seva
recepció.
L’adjudicatari garantirà, l’assignació per a BSM d’una plantilla estable i amb una baixa
rotació del personal, principalment en aquells serveis o posicions de responsabilitat o
coordinació del servei, exceptuant els casos que a requeriment de BSM o del propi
adjudicatari, es consideri necessari la substitució de determinades persones.
Serà obligació de l’adjudicatari l’aportació de dos tipus de comunicacions relatives als
serveis prestats:
-

-

-

Comunicació al servei d’Administració de la instal·lació
(sol·licitant del servei), en un termini no superior a les 48 hores
des de la finalització del servei extraordinari, de l’operatiu final
pel servei durant els actes, fent constar la descripció de les
hores treballades, personal dedicat, grup Professional i import.
L’Adjudicatari s’obliga a presentar a BSM la distribució de
l’operatiu de serveis pactat, detallant la relació nominal de
persones per zones on es prestarà el servei. Aquesta relació
serà comprovada a l’inici i al final de l’acte pel coordinador del
servei. En el cas de qualsevol incidència o variació, serà
comunicat al responsable operatiu de BSM a la finalització de
l’acte en l’informe d’incidències.
Elaboració d’un informe d’incidències dels serveis integrats
sol·licitats, que s’haurà de lliurar abans de les 9 hores del dia
següent a la finalització del servei extraordinari, en el seu cas.

Reforços i retens
L’adjudicatari s’obliga a disposar d’una estructura personal suficient (10% sobre el total
de controladors d’accés contractats per cada esdeveniment) per a respondre amb
agilitat i qualitat qualsevol esforç puntual del servei o imprevist que li sigui requerit per
BSM, amb independència de l’antelació en que li hagi estat sol·licitat. En qualsevol cas,
aquest personal haurà de conèixer i estar format per realitzar les funcions del seu lloc,
així com el coneixement del Pla d’Autoprotecció específic de la instal·lació.
Inspecció
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L’adjudicatari designarà un interlocutor, qui mantindrà reunions com a mínim amb
caràcter mensual amb el responsable d’operacions, per 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(actes).Aquestes inspeccions s’hauran d’efectuar acompanyat d’algun
responsable de BSM i amb una freqüència mínima d’una inspecció mes.
6.

Personal

Uniformitat i vestuari
L’adjudicatari mantindrà al seu càrrec el personal assignat al servei, en correcte estat
d’uniformitat. L’adjudicatari vindrà obligat a requeriment de BSM, de a la renovació total
o parcial de l’ esmentat vestuari, per tal de garantir la bona imatge en el seu lloc de
treball. De forma puntual i per les característiques d’actes que així ho requereixin, BSM
podrà sol·licitar a l’Adjudicatari la variació parcial o total d’aquesta uniformitat.
L’adjudicatari s’obliga a que tot el personal assignat al servei, disposi d’una armilla
reflectant i llanterna o pistola de llum..
L’adjudicatari s’obliga a que tot el personal assignat al servei, disposi d’una acreditació
visible on aparegui el nom i cognom de la persona que presta el servei.
Formació
Independentment del procés d’aprenentatge del personal de l’Adjudicatari, aquest
promouran entre el seu personal, la realització en cursos d’idiomes, així com de formació
contínua.
En concret, l’empresa adjudicatària haurà de garantir la formació del personal que
prestarà el servei en els àmbits que millorin tots els aspectes relacionats amb l’atenció
al client.
Així mateix, l’empresa adjudicatària s’obliga a que tot el personal sigui coneixedor del
Pla d’Autoprotecció del recinte.
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.
L’Adjudicatari destinarà als serveis extraordinaris contractats, personal amb un nivell
parlat adequat als treballs a realitzar, del dos idiomes cooficials a Catalunya i Anglès,
com a mínim.

7. Altres obligacions de l’Adjudicatari
-

Establir l’organització necessària i dotar el material i sistemes
de comunicació propis( mòbils, walkies, PDA,...) perquè els
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-

-

serveis extraordinaris siguin prestats per personal amb la
qualificació adequada i tinguin la qualitat requerida. En aquest
sentit, tot el personal que presti els serveis descrits haurà de
disposar de sistemes de comunicació amb el Coordinador de
Serveis i el responsables operatiu de BSM.
BSM facilitarà a l’empresa adjudicatària el Pla d’autoprotecció i
les Polítiques de Qualitat i Mediambientals de les instal·lacions,
les quals seran d’obligat coneixement i compliment per tot el
personal adscrits als serveis contractats.
Disposà d’un vehicle elèctric durant els actes.

8.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.
El “Mistery Shopping” contindrà, com a mínim, informació relativa :
a)
b)
c)
d)
e)

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

L’adjudicatari proposarà en la seva oferta tècnica, un model de “Mistery Shopping”, que
podrà ser revisat a sol·licitud de BSM.
4

CONTROL I SEGUIMENT DE QUALITAT DE LA OPERATIVA

BSM establirà els controls que consideri adients controls al llarg de tot el procés per
assegurar la qualitat del servei per part de l’adjudicatari. Aquests controls seran objectius
i han de servir a B:SM per tenir elements de mesura de l’activitat del proveïdor, així com
de la qualitat del servei realitzat.
8

FACTURACIÓ VARIABLE (PENALITZACIONS/BONIFICACIONS)

En relació als controls dels ANS (Acords nivell de servei)i, BSM establirà una sistema
de facturació variable, en funció del grau d’acompliments i de la qualitat dels serveis
realitzats.
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Penalitzacions
/ Bonificacions

Acords a Nivell
de Servei

Criteris
d’acompliment/Inc
ompliment
Incompliment dels
horaris establerts en
la petició del servei

Penalització/Bonifica
ció

Penalitzacions

Acompliment
horari en l’inici del
servei

Penalització de un 10
% sobre l’import de la
comanda i no
abonament de les
hores d’absència

Penalitzacions

Substitució de
personal en
situació de ILT o
qualsevol altre
absència en
menys de 2
hores,

Incompliment dels
terminis de temps
establerts als ANS

Penalització de un 10
% sobre l’import de la
comanda i no
abonament de les
hores d’absència

Penalitzacions

Manteniment dels
útils de feina i del
vestuari segons
les condicions
descrites al
contracte

Penalització d’ un 10
% sobre l’import de la
comanda i no
abonament de les
hores d’absència

Penalitzacions

Informe de servei
en termini

Penalitzacions

Incompliment de
servei

Manca total o
parcial uniformitat o
de qualsevol útil
definit en el
contracte. Es
considerarà un
incompliment de
terminis de temps
en tant no es
restableixi la
situació de
normalitat
No fer arribar els
informes de servei
corresponents a
cada comanda
abans de la
facturació
Incompliments
associat a no
realitzar les tasques

Penalització d’ un 10
% sobre l’import de la
comanda

Penalització d’ un 50
% sobre l’import de la
factura mensual
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sol·licitades en la
petició de servei o
abandonament del
lloc de treball
Bonficació
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No tenir cap
penalització
durant un període
de facturació
mensual

Es retornarà un 50%
de l’import penalitzat
per tots els conceptes
anteriorment indicats
a excepció d’aquell
import associat a
l’incompliment de les
tasques sol·licitades o
abandonament del lloc
de treball.

PENALITZACIONS

En el cas que l’adjudicatari no respecti les condicions establertes, BSM es reserva el
dret d’aplicar penalitzacions, en funció dels perjudicis ocasionats per l’incompliment.
L’import de les penalitzacions es farà efectiu de conformitat amb les condicions
establertes en la documentació de la licitació.
En funció de la gravetat i/o de la reiteració, BSM es reserva el dret a donar per resolt el
contracte i adjudicar-lo a l’empresa que hagi quedat classificada a continuació.
6.1

RÈGIM PENALITZADOR

Les infraccions del concessionari per incompliment de les seves obligacions es
classificaran a criteri de BSM i s’imposaran les corresponents sancions en la forma i
quantia que es preveu en el present plec.
6.1.1 Règim de faltes i sancions contractuals
En els supòsits d’incompliment de les obligacions assumides pel contractista,
l’Ajuntament podrà compel·lir-lo al compliment del contracte, amb imposició de
sancions, o acordar la seva resolució. En aquest sentit, independentment de les faltes i
penalitzacions que amb caràcter general regula la normativa d’aplicació, tindran la
consideració de faltes i sancions les següents:
6.1.1.2 Faltes de caràcter general
Són faltes molt greus:
- La paralització total i absoluta de l’execució de les prestacions objecte d’aquest
contracte imputable al contractista.
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- La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present plec i en les
disposicions d’aplicació.
- La resistència als requeriments efectuats per l’Administració, o la seva inobservança,
quan produeixi un perjudici greu a l’execució del contracte.
- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents
als previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, en el seu cas, quan produeixi
un perjudici greu a l’execució del contracte.
- El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document de
cobrament.
- La reincidència en la comissió de faltes greus en el termini de dos anys, tant de caràcter
general com de caràcter específic.
Són faltes greus:
- La resistència als requeriments efectuats per BSM, o la seva inobservança.
- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents
als previstos en el projecte, en els plecs i en les ofertes del contractista, en el seu cas.
- La reincidència en la comissió de faltes lleus, en el termini de dos anys, tant de caràcter
general com de caràcter específic.
Són faltes lleus:
Tots aquells incompliments o compliments defectuosos de les obligacions contractuals
que no estiguin definits anteriorment com a faltes greus o molt greus.
6.1.2.1 Faltes de caràcter específic que poden incórrer els adjudicataris dels serveis.
INFRACCIONS

Lleu

Incompliment reiterat de les freqüències de servei previstes en
el plec de condicions tècniques.

Molt
Greu

X

Prestació molt deficient del servei
Modificació d’un servei sense causa justificada i sense
notificació prèvia.
La manca dels uniformes reglamentari en el personal, l’estat
indecorós de la roba.

Greu

X
X

X

Incompliment dels temps previstos en l'inici i final dels serveis.
Manca dels elements de seguretat necessaris per a cada
servei en el personal i en els vehicles.

X

Les picabaralles entre controladors durant el servei.

X

X
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Manca de respecte al públic, als inspectors o representants de
BSM i agents de l'autoritat.

X

Utilització d’aigua potable en serveis sense autorització
expressa per part de l’BSM.

X

Manca dels recanvis crítics per a la resolució d’avarie o d’
incidències.

X

6.1.3.1 Sancions
Faltes MOLTS GREUS: 10% de l’import de facturació corresponent a l’esdeveniment en
que s’hagi produït.
Faltes GREUS: 5% de l’import de facturació corresponent a l’esdeveniment en que
s’hagi produït.
Faltes LLEUS: 1% de l’import de facturació corresponent a l’esdeveniment en que s’hagi
produït.
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MODEL DE RELACIÓ BSM – ADJUDICATARI

De forma trimestral i dins d’un model de relació entre BSM l’adjudicatari, amb la finalitat
de mantenir una òptima dinàmica de servei, es realitzaran reunions de seguiment del
contracte objecte d’aquest Plec. En aquestes es contrastaran com a mínim els següents
punts.




Revisió d’aquells indicadors de servei que s’acordin, tals com: temps de resposta
en la sol·licitud de servei, acompliment qualitatiu del servei sol·licitat.
Revisió d’incidències
Potencials millores del procediment

En aquestes reunions hi seran representades les dues parts. Així mateix es requerirà
del proveïdor un telèfon de contacte de l’ adjudicatari amb un horari de contacte
disponible 24 hores tots els dies de l’any.
8
NOMENAMENT INTERLOCUTOR/RESPONSABLE DEL SERVEI PER PART
DE L’ADJUDICATARI
L’adjudicatari nomenarà un Responsable del subministrament el qual serà interlocutor
únic i tindrà poders suficients per a la gestió de l’execució del contracte.
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