PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI DE LA
CAFETERIA DE L’ALBERG PIC DE L’ALIGA ( VALL DE NÚRIA), GESTIONAT PER L’AGÈNCIA CATALANA
DE LA JOVENTUT.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte de la present contractació és el servei de gestió del servei de cafeteria de l’alberg Pic de
l’Àliga de Núria, situat a la Vall de Núria.
2. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI
2.1. Aspectes Generals
Com a línia estratègica d’actuació, l’ACJ planteja la necessitat de contractació del servei der la
cafeteria de l’alberg Pic de l’Àliga (Núria) per tal d’atendre les necessitats dels usuaris.
La descripció i funcions del servei es descriuen a l’annex 1 d’aquest plec de prescripcions tècniques.
2.2 Dies del servei
La prestació del servei s’adequarà a les necessitats de la obertura de la cafeteria.
2.3 Horaris previstos
L’horari del servei és de 9 a 23 h, amb descans de 15:30 a 17:30 h de dilluns a diumenge, segons
necessitats del servei.
De forma excepcional per motius imprevistos i degudament justificats aquest horari pot modificar-se
puntualment.
2.4 Seguiment
El responsable del seguiment de l’execució del contracte serà el director de l’alberg Pic de l’Àliga, a la
Vall de Núria.
La direcció del centre recollirà i registrarà les incidències que es produeixin en els serveis i les
comunicarà a la persona designada per l’empresa adjudicatària, la qual està obligada donar resposta i
cercar solucions en el termini més breu possible.
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3. COMPROMISOS DE L’ACJ I DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA
3.1 Compromisos i facultats de l’ACJ
L’Agència Catalana de la Joventut es compromet a:


Satisfer el preu que es determini per cada hora de servei realitzada i fer efectiu el pagament
d’acord amb els condicions establertes en el present Plec.

L’Agència Catalana de la Joventut disposa les facultats de:


En el supòsit que el contractista incorri en actes o omissions que puguin interrompre el
funcionament normal del servei, exigir l’adopció de mesures concretes i eficaces per tal de
restablir el bon ordre en l’execució del que estigui pactat, sense perjudici de la possible
resolució del contracte si s’incorre en alguna causa de resolució del mateix o l’establiment de
penalitats.



En cas de resolució del contracte per causes imputables al contractista, l’Agència Catalana de
la Joventut podrà obligar-lo a continuar la prestació del servei contractat en els mateixos
termes pactats, en tant no s’hagi realitzat l’oportuna nova adjudicació i l’inici del servei del
nou contractista en les mateixes condicions que venia realitzant fins a la data de la
finalització.

3.2 Condicions i obligacions de l’empresa adjudicatària.
L’empresa adjudicatària s’encarregarà de les següent funcions:



Seleccionar, contractar i aportar el personal necessari per efectuar el servei.
Garantir que la persona designada tingui la capacitació necessària i suficient per a
desenvolupar les tasques i de forma adequada i amb plena autonomia i iniciativa.



El treballador haurà de percebre en la seva retribució el plus corresponent a “quebrant de
moneda”, com a complement de naturalesa extrasalarial, amb l’objecte de compensar-lo
pels danys econòmics, que fins a cert límit, que es puguin derivar a conseqüència dels errors
comesos en operacions materials de pagaments i cobraments.



Tenint en compte que el perfil del treballador requereix d’experiència en cuina i que, d’entre
les seves funcions de servei s’explicita la de l’elaboració de determinats àpats, la cotització
haurà de de ser acord a la categoria de cuiner.



Garantir que adscriurà a l’execució del contracte persones que no hagin estat condemnades
per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual per exercir
professions, oficis o activitats que impliquin contacte habitual amb menors.



L’empresa adjudicatària haurà d’acreditar, a la Direcció del Centre, amb anterioritat a la
incorporació al lloc de treball de cada treballador que aquest disposa de la formació
especificada en el punt 4.1.a d’aquest plec de prescripcions tècniques.



Complir les disposicions vigents, generals i sectorials, entre d’altres, en matèria laboral i de
seguretat i higiene en el treball, prevenció de riscos laborals i qualsevol altre de caràcter
específic o general, establert per la legislació vigent.



Designar una persona, amb capacitat suficient per ostentar la representació del contractista,
organitzar l’execució del servei i coordinar-se amb la direcció de l’Alberg per al
desenvolupament del serveis. Les funcions d’aquesta persona seran les següents:
1.
2.
3.
4.

Organitzarà de tasques prèvies i durant l’execució del servei.
Assumirà les funcions directives sobre el personal extern traslladant-los les tasques a
realitzar.
Tindrà presencia a l’alberg sempre que la direcció ho sol·liciti.
Gestionarà les incidències i situacions excepcionals que es puguin produir.



Prestar el servei en el temps, lloc, terminis i condicions que es determinin.



En el supòsit de vaga, comprometre’s a oferir les solucions que garanteixin la correcta
realització del servei.



Fer-se responsable de les tasques realitzades pels seus col·laboradors.



Fer-se responsable dels serveis realitzats i de les conseqüències que es puguin produir per
l’Agència Catalana de la Joventut o per a tercers, en l’execució del contracte, amb total
indemnitat per a l’Agència Catalana de la Joventut.



Fer-se càrrec del vestuari i l’equipament necessari on constarà clarament el nom de
l’empresa adjudicatària.



Trametran les corresponents factures rebudes de conformitat per l’ACJ de forma mensual i
d’acord amb el procediment que s’estableix a les PCA i a enviar còpia a l’Àrea de RRHH de
l’Agència Catalana de la Joventut.

4. CONDICIONS I OBLIGACIONS EN RELACIÓ AL PERSONAL DEL SERVEI
La gestió i contractació del personal que realitzi aquest servei anirà a càrrec de l’empresa
adjudicatària.
Pel que fa a les condicions econòmiques dels treballadors, aquestes es referenciaran al Conveni
Col·lectiu del Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya vigent. Li seran d’aplicació, com
a mínim, les condicions del esmentat conveni pel que fa a condicions retributives en la categoria de
“Recepcionista/Telefonista” del grup V Personal d’Administració.
Aquest personal en cap moment ostentarà una relació laboral ni cap mena de vincle amb l’Agència
Catalana de la Joventut.
En tot cas, l’empresa adjudicatària estarà obligada a fer-se càrrec i complir sota la seva exclusiva
responsabilitat les disposicions vigents en matèria de relacions laborals, seguretat social, prevenció
de riscos laborals, i seguretat i salut laboral, així com qualsevol altra de caràcter particular o general,
que li siguin aplicables.
En el cas que el personal de l’empresa adjudicatària hagi de fer àpats a l’alberg, la Direcció del
centre els podrà facturar a l’empresa adjudicatària. El temps emprat en els àpats no es considerarà
en cap cas hores de prestació de servei objecte de facturació.
Trimestralment l’alberg podrà facturar per l’import total dels àpats efectuats a l’empresa
adjudicatària.
L’adjudicatari ha de garantir la suplència automàtica en cas de baixa per malaltia, vacances o
qualsevol altre situació que pugui afectar a la cobertura del servei.
L’ACJ podrà sol·licitar el canvi d’aquelles persones adscrites al servei, sempre que:






No segueixin les directrius establertes per l’ACJ.
Siguin generadors de conflictes amb el personal de l’ACJ o tercers.
No segueixin les normes de bons pràctiques professionals i de convivència.
Sigui responsable d’accions negligents.
A criteri de la Direcció del centre, mitjançant un informe justificatiu, no es consideri apte per
desenvolupar les tasques previstes en aquest plec de prescripcions tècniques.

L’empresa adjudicatària estarà obligada a realitzar el canvi en un termini màxim de 24 hores.
En aquests casos l’empresa adjudicatària proporcionarà personal provisional per a donar el servei
fins que es pugui incorporar una nova persona de forma definitiva. En cap cas l’empresa
adjudicatària deixarà el servei sense cobrir un període superior a 24h efectives.

L’empresa adjudicatària dotarà al personal adscrit al servei de l’ACJ de la uniformitat, EPIs, i en
general de tots els mitjans materials que siguin necessari pel correcte desenvolupament d’aquest.
4.1 Especificacions relacionades amb el personal
La persona adscrita al servei, haurà de conèixer amb exactitud els protocols, els procediments
d’actuació i els treballs a desenvolupar, tenint en compte les variacions que es puguin establir en
cada moment i que seran comunicats per la Direcció del centre.

L’ACJ no es farà càrrec, en cap moment, del personal a subrogar de l’empresa amb la qual ha acabat
la relació contractual ni a l’inici, ni durant l’execució ni a la finalització del contracte.
El personal contractat per l’empresa adjudicatària per a la realització d’aquest servei ha de disposar
de la formació i capacitat necessàries per al desenvolupament de l’objecte del contracte abans
d’incorporar-se al lloc de treball.

4.1.a. Personal de servei de Cafeteria:
El personal adscrit al servei haurà de comptar, com a mínim, amb la següent formació i
coneixements:
a) Certificació d’experiència en llocs de treball d’atenció a l’usuari, informació i recepció.
b) Manipulació d’aliments.
c) Experiència en l’àmbit de l’hosteleria.
La Direcció del centre vetllarà pel compliment d’aquest aspecte del contracte.
5. TERMINI D’EXECUCIÓ
Des de la data de la signatura del contracte fins el 31 de desembre de 2019.

