Districte de l’Eixample
Departament de Llicències i Inspecció
Aragó, 311
08009 Barcelona
www.bcn.cat

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE DIGITALITZACIÓ I CONTROL DE QUALITAT
DOCUMENTAL, AL DEPARTAMENT DE LLICÈNCIES I INSPECCIÓ DEL DISTRICTE DE
L’EIXAMPLE DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA
EXPEDIENT: 20199206
CONTRACTE: 19000593

CLÀUSULA 1.

OBJECTE

El present contracte té per objecte la contractació de serveis de gestió documental i control de
qualitat de documentació, dins del servei administratiu del Departament de Llicències i Inspecció

CLÀUSULA 2.

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

Les principals tasques a desenvolupar són les següents: tasques de digitalització, control de
qualitat de documentació, gestió de l'arxiu, revisió de documentació.








Digitalització de documentació per a adjuntar-la als expedients electrònics de les nostres
aplicacions d’inspecció i obres
Neteja de la documentació continguda als expedients d’acord amb la instrucció sobre
transferència de documentació elaborada per la Direcció del Sistema Municipal d’Arxius
Elaboració dels inventaris de la documentació transferida a l’Arxiu del districte de
l’Eixample, d’acord amb la normativa de la Direcció del Sistema Municipal d’Arxius, els
quals utilitzem com a recurs per a la tramitació de sol·licituds de préstecs d’expedients
internes i externes.
Preparació de les capses per a la transferència a l’Arxiu del districte de l’Eixample
Copia de la documentació continguda als expedients sol·licitada pels ciutadans a les vistes
d’aquests
Copia de la documentació continguda als expedients sol·licitada per Serveis Jurídics i els
tribunals en relació als recursos administratius i contenciosos interposats

CLÀUSULA 3.

DURADA DEL CONTRACTE

La durada del contracte serà de 24 mesos des de l’endemà de la seva formalització.
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CLÀUSULA 4.

CONDICIONS PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

4.1 Horari de prestació del servei i descripció de les instal·lacions
Els serveis del present contracte suposen un total de 3.539 unitats hores pels 24 mesos de
prestació de serveis amb la següent distribució:
1 persona de dilluns a divendres laborables
de 08:30 a 13:00 h durant tot l’any excepte
el mes d’agost.

22,5 h/setmana x 47 setmanes/any =
1.057,5 h/any

1 persona addicional segons necessitats del
servei

712 hores/any
1.769,5 h/any  3.539 h/contracte

4.2 Condicions de la prestació del servei
 L'empresa adjudicatària haurà de garantir la disponibilitat del personal necessari per
cobrir les tasques objecte d'aquest contracte durant el temps que duri l'adjudicació.
 Tot el personal destinat a la prestació del servei serà seleccionat, format i contractat per
l'empresa adjudicatària. La formació d'aquest personal haurà d'incloure obligatòriament
les matèries relacionades amb la prevenció de riscos laborals.
 El Districte de l’Eixample es reserva el dret d'ampliar, reduir i modificar els horaris,
dispositiu i número d'efectius assignats al servei sempre dintre dels marges legals
establerts, que en qualsevol cas, no afectarà al preu unitat ofert per part de l'adjudicatari
del servei.
 En casos especials el districte podrà sol·licitar la realització de prestacions amb caràcter
d'urgència. L'adjudicatari haurà de cobrir el servei especificat en un termini màxim de 24
hores. Aquest personal haurà d'estar degudament format i haurà de conèixer les tasques
objecte d'aquest contracte.
 El Districte de l’Eixample es reserva el dret a sol·licitar el canvi de la persona destinada
a cada servei, cas que aquesta no acompleixi els criteris definits en aquest contracte
quan a actitud o aptitud en el desenvolupament de les tasques encomanades. Aquest
tipus de substitució s'haurà de realitzar per part de l'adjudicatari amb un temps màxim de
24 hores.
 L'empresa disposarà de personal suplent degudament format i amb capacitat suficient.
per tal de substituir el personal que presta ordinàriament el servei, cas que es presenti
qualsevol incidència (malaltia, vacances, etc.) que impossibiliti la seva presència en el
lloc de treball. Aquest personal haurà de conèixer a la pràctica les tasques objecte
d'aquest contracte prèviament a fer qualsevol suplència, i aquest aprenentatge s'haurà
d'haver realitzat en el lloc físic de treball. El personal efectiu mínim format de reserva
que es requereix per aquest servei és de tres efectius. L'empresa adjudicatària
s'abstindrà d'enviar personal que no compleixi tots els requisits i que no coneguin el
funcionament dels serveis a cobrir.
 Cas que l’adjudicatari consideri necessari substituir qualsevol de les persones que
prestin els serveis esmentats, ho comunicarà per escrit motivat al Departament de
Recursos lnterns del Districte 48 hores abans de la substitució, per tal de poder realitzar
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l'oportuna supervisió. lgualment i per tal de facilitar les funcions a desenvolupar per part
dels treballadors de l'empresa adjudicatària, aquesta redactarà els protocols de
funcionament dels equipaments on presten servei.
 Els serveis contractats estaran sotmesos a la inspecció i vigilància de I'Ajuntament de
Barcelona, així com l'avaluació de la qualitat deis serveis prestats i de la capacitat de
resposta de l'empresa adjudicatària en cas d’incidències.

4.3 Coordinació del servei
 L'empresa adjudicatària nomenarà un Coordinador el qual vetllarà pel correcte
funcionament del servei, formant i informant el seu personal de les característiques,
protocols, actuacions i altres temes relacionats amb la bona marxa dels treballs objecte
del contracte.
 El Districte designarà un responsable per tal de supervisar l'execució del contracte, i
amb la finalitat d'assegurar la correcta realització de les prestacions.
 L'adjudicatari facilitarà al Districte un número de telèfon directe de contacte amb el
Coordinador del Servei, a fi i efectes de notificar-li qualsevol incidència en el servei que
requereixi la seva intervenció.
 L'empresa adjudicatària es compromet a la prestació d'un mínim de 4 hores mensuals
presencials de coordinació i supervisió del servei per part del coordinador, per tal de
garantir el bon funcionament i coordinació del servei.
 L'empresa adjudicatària passarà comunicat de les incidències del servei amb el full
d’incidències facilitat per la pròpia empresa.
 L'empresa adjudicatària es compromet a dotar del material i suport tècnic necessari per
tal de garantir la correcta prestació del servei.

CLÀUSULA 5.CARACTERÍSTIQUES I QUALIFICACIÓ DEL PERSONAL DESTINAT AL SERVEI
L’adjudicatari destinarà una o dues persones a la prestació del servei, amb les següents
característiques:
 Nivell professional 2 segons conveni col·lectiu del treball del sector de centres especials de
treballadors disminuïts físics i/o sensorials de Catalunya.
 Formació: titulació de coneixements adquirits en la realització de la professió semblant a
graduat escolar o FP1 o equivalent.
 Haurà de tenir un tracte correcte amb les persones dependents del centre on es realitza el
servei.
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CLÀUSULA 6.

PRESSUPOST

El pressupost global del present contracte és de 49.546,00 € sense IVA, calculat en base a un
total de 3.539 h de servei durant els anys 2019, 2020 i 2021 i amb un preu per hora de 14,00 €
(IVA exclòs).
Donades les característiques de les tasques a realitzar, s’estableix un preu per hora de 14,00 €,
resultant un sou base de 9,33 €/h a percebre pel treballador destinat a executar les tasques del
contracte objecte d’aquest plec.
Aquest sou base haurà de ser respectat envers les persones contractades durant la vigència del
contracte, tenint en compte que sobre el mateix s’ha calculat una despesa d’un 36% en despeses
generals i el marge màxim de benefici d’empresa calculat ha estat de 14%.
lmport desglossat:
2019

2020

2021

Total

Hores

1.299 h

1.769,5 h

470,5 h

3.539 h

Pressupost sense IVA

18.186,00 €

24.773,00 €

6.587,00 €

49.546,00 €

Pressupost amb IVA

22.005,06 €

29.975,33 €

7.970,27 €

59.950,66 €

Sou base treballador
€/hora

36% Despeses
generals

14% Benefici empresa

PREU HORA per
licitar SENSE IVA

9,33 €

3,36 €

1,31 €

14,00 €

Barcelona, febrer de 2019
Departament de Llicències i Inspecció

Toni Masanés Surroca
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El document original ha estat signat electrònicament per:
Antonio Masanes Surroca el dia 28/02/2019 a les 13:54, que informa.

