5.2.2.1

Mínims requerits en l’estructura del servei de manteniment

A l’annex 14 del present plec, es facilita el llistat de personal a subrogar per aquest lot.
L’estructura tècnica que es demana per tal de donar el servei establert en aquest plec és la
següent:
Cap de
Manteniment BST

Oficial de 1a
Referent
Instal·lacions
(Elèctric,
Electromecànic o
Frigorista)

Oficial de 1a
Instal·lacions
(Elèctric o
Electromecànic)

Oficial de 1a
Instal·lacions
(Elèctric o
Electromecànic)*

Coordinador
Projecte

Oficial de 1a
Instal·lacions
(Frigorista)

Oficial de 1a
Instal·lacions
(Frigorista)

Oficial de 1a
Instal·lacions
(Elèctric,
Electromecànic o
Frigorista)
PROVÍNCIA
TARRAGONA

Oficial de 1a
Instal·lacions
(Elèctric,
Electromecànic o
Frigorista)

Oficial de 1a
Instal·lacions
(Elèctric,
Electromecànic o
Frigorista)

PROVÍNCIA LLEIDA

PROVÍNCIA GIRONA

LOT 1: INSTAL·LACIONS

L’estructura del personal tècnic destinat al manteniment de les infraestructures, instal·lacions i
equips dels centres BST (lot 1), es divideix en:


Tècnic Referent: serà la figura que tindrà interlocució directa amb el
responsable del BST assignat del BST, degut a la seva presència a camp, per
comunicar i informar sobre l’evolució de les reparacions (correctives i/o
curatives), de la planificació de manteniments (preventius, predictius i/o
normatius/tècnic-legals), incidències i/o anomalies i d’altres referent a les
activitats quotidianes, el tècnic referent tingui obligatòriament la formació
frigorista.
La dedicació d’aquest tècnic al contracte ha de ser del 100% de la seva
jornada laboral.



Equip tècnic elèctric i/o electromecànic: equip format per dos tècnics (oficials
de 1a), amb coneixements amplis en el camp elèctric i/o electromecànic.
La dedicació d’aquests tècnics al contracte ha de ser de:
o 1 tècnic al 100% de la seva jornada laboral.
o 1 tècnic al 50% de la seva jornada o al 100% en cas de què sigui el
perfil frigorista qui es presenti com a 50%.



Equip tècnic frigorista: equip format per dos tècnics frigoristes (oficials de 1a).
La dedicació d’aquests tècnics al contracte ha de ser de:
o 1 tècnic al 100% de la seva jornada laboral.
o 1 tècnic al 50% de la seva jornada o al 100% en cas de què sigui el
perfil electromecànic/elèctric qui es presenti com a 50%.



Equip tècnic a circumscripcions: donat que les necessitats als centres poden
ser tant de l’àmbit elèctric, electromecànic i/o frigorista, caldrà disposar de
perfils variables, amb dedicacions parcials, per poder donar resposta a les
activitats àmbit d’aquesta licitació. S’exigeix en tot cas, disposar de llistat de
possibles persones que poden actuar als centres de cada circumscripció, i que
hauran de tenir una categoria mínima d’oficial de 1a, dintre de la seva
especialitat.
La jornada d’aquests tècnics vindrà donada segons les hores de dedicació
previstes per circumscripcions segons l’annex 16.

Els serveis que presenten aquests tècnics citats en els apartats anteriors, tant afecten a l’edifici
FDJ com en els centres de la circumscripció de Barcelona, inclòs el BST de Manresa.
Tots els perfils a contractar de tècnics nous i complir els perfils exigits, a banda dels susceptibles
de subrogar, hauran d’acreditar una experiència de mínim 5 anys a instal·lacions crítiques,
preferentment hospitalàries i/o sanitàries, i la dedicació del personal destinat al 100% al
contracte ha de ser exclusiva. Es recorda que el BST tindrà la potestat d’esta assabentats en el
procés de selecció i donar el vist i plau al personal proposat a contractar, segons propostes de
l’adjudicatari.
La previsió d’hores de dedicació per centre, basada en l’històric disponible fins la data, s’ha pres
com a base teòrica per poder calcular la capacitat i planificació de personal necessari per dur a
terme i assolir els objectius marcats en aquest plec.
L’horari laboral necessari per tal de donar resposta a les necessitats marcades en aquest plec, i
per tant queden incloses dintre de l’àmbit d’aquest contracte, són:
Edifici Dr. Frederic Duran i Jordà:
Tipus horari

Dies Laborals

Horari laboral
Fora horari laboral

6.00 – 22.00 h.
Guàrdies i altres*

Caps de Setmana i
festius
Guàrdies i altres*
Guàrdies i altres*

*Es defineix com a altres qualsevol necessitat dintre de l’àmbit del manteniment que
exigeixi una presència al centre. Més endavant es defineixen aquestes necessitats.

BST Centres Territorials:
Tipus horari
Horari laboral
Fora horari laboral

Dies Laborals
Horari d’activitat: 8.00 a 20.00 h,
prèvia cita amb els responsables
Guàrdies i altres*

Caps de Setmana i Festius
Guàrdies i altres*
Guàrdies i altres*

*Es defineix com a altres qualsevol necessitat dintre de l’àmbit del manteniment que exigeixi una presència al centre.

Dintre de l’Ed. Dr. Frederic Duran i Jordà, s’estipula una presència horària mínima, segons el
següent quadre:
Horari tècnics
8.00 – 17.00 h.* (100 %)
6.00 – 14.00 h. (100 %)
8.00 – 12.00 h. (50%) per centres
12:00 – 17.00 h.* (50%)
14.00 – 22.00 h. (100%)







Presència horària Dies Laborals
1 Tècnic Referent Elèctric,
Electromecànic o Frigorista.
1 Tècnic Elèctric,
Electromecànic o Frigorista
1 Tècnic Elèctric,
Electromecànic o Frigorista
1 Tècnic Elèctric,
Electromecànic o Frigorista
1 Tècnic Elèctric,
Electromecànic o Frigorista

Presència Cap de Setmana i Festius






Guàrdia
(localització
telefònica)
mitjançant
centre de recepció d’avisos.
Tasques
preventives
/
normatives i/o tècnic legals
on sigui necessari dur-les a
terme en aquests períodes.
Presència
eventual
per
donar suport a actes i/o
visites.



22.00 – 6.00 h.



Guàrdia
(localització
telefònica).
Tasques
preventives
/
normatives i/o tècnic legals
on sigui necessari dur-les a
terme en aquest horari.

*Amb una hora per dinar.

La plantilla ha d’estar composada per 2 electromecànics/elèctrics i 2 frigoristes.
El personal podrà rotar entre el centre principal i els centres, per distribuir els coneixements de
tot el personal a tots el centres.
La substitució del personal en període de vacances i/o IT, serà per un tècnic amb el mateix
perfil professional que el tècnic que està absent (frigorista per frigorista, electromecànic per
electromecànic).
Per tal de prestar el servei objecte d’aquest plec, l’empresa adjudicatària proposarà el personal
tenint en compte el perfils professionals que s’indiquen a continuació:





Oficials de 1a electricistes que puguin acreditar les competències professionals
recollides en el RD 336/1997.
Oficials de 1a electromecànics que puguin acreditar les competències
professionals recollides en el RD 336/1997.
Oficials de 1a frigoristes que puguin acreditar les competències professionals
recollides en el RD 942/1997.
Oficials de 1a mantenidors d’aire condicionat i fluids, que puguin acreditar les
competències professionals recollides en el RD 335/1997.
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Mínims requerits en l’estructura del servei de manteniment

A l’annex 14 del present plec, es facilita el llistat de personal a subrogar per aquest lot.
L’estructura tècnica que es demana per tal de donar el servei establert en aquest plec és la
següent:
Cap de
Manteniment BST

Coordinador
Projecte

Oficial de 1a
Referent
Electromedicina
(Electrònic,
Electromèdic)

Oficial de 1a
Electromedicina
(Electrònic,
Electromèdic)*

Oficial de 1a
Electromedicina
(Electrònic,
Electromèdic)

LOT 2: ELECTROMEDICINA
L’estructura del personal tècnic destinat al manteniment dels equipaments electromèdics i
d’altres dels centres BST (lot 2), es divideix en:





Tècnic Referent: serà la figura que tindrà interlocució directa amb el Cap de
Manteniment del BST, degut a la seva presència a camp, per comunicar i
informar sobre l’evolució de les reparacions (correctives i/o curatives), de la
planificació de manteniments (preventius, predictius i/o normatius/tècniclegals), incidències i/o anomalies i d’altres referent a les activitats
quotidianes. S’aconsella que el tècnic referent continuï disposant de formació
específica en Electromedicina o Electrònica Industrial.
La dedicació d’aquest tècnic al contracte ha de ser del 100% de la seva
jornada laboral.
Equip tècnic electrònic i/o electromèdic: equip format per dos tècnics (oficials
de 1a), amb coneixements amplis en el camp de l’electrònica industrial i/o
electromedicina.
La dedicació d’aquests tècnics al contracte ha de ser de:
o 1 tècnic al 100% de la seva jornada laboral.
o 1 tècnic al 50% de la seva jornada laboral, en horari de matí.

Aquest mateix equip es farà càrrec del manteniment a les circumscripcions. L’objectiu és que
de forma rotativa tots tres tècnics coneguin tots els centres, disposant d’un Pla de
Manteniment Anual, i es desplacin segons planificació o per incidències per poder realitzar les
tasques previstes.
Tots els perfils a contractar hauran d’acreditar una experiència de mínim 5 anys en el camp
electrònic i/o electromèdic, preferentment a àrees hospitalàries i/o sanitàries, i la dedicació
del personal destinat al 100% al contracte ha de ser exclusiva. Es recorda que el BST tindrà la
potestat de poder participar en el procés de selecció i qui donarà el vist i plau al personal a
contractar, segons propostes de l’adjudicatari.

L’horari laboral necessari per tal de donar resposta a les necessitats marcades en aquest plec, i
per tant queden incloses dintre de l’àmbit d’aquest contracte, són:
Tipus horari

Dies Laborals

Horari laboral
Fora horari laboral

8.00 – 20.00 h.
Guàrdies i altres*

Fora Horari, Caps de
Setmana i Festius
Guàrdies i altres*
Guàrdies i altres*

*Es defineix com a altres qualsevol necessitat dintre de l’àmbit del manteniment
que exigeixi una presència al centre. Més endavant es defineixen aquestes
necessitats.

S’estipula com a presència horària mínima el següent quadre (poden ser horaris rotatius entre
els tres tècnics sol·licitats):
Horari tècnics
8.00 – 17.00 h.*
8.00 – 12.00 h.
9.00 – 18.00 h.*
(horari establert per fer
manteniments a centres BST
de Catalunya)

Presència horària Dies Laborals
1 Tècnic Electrònic i/o
Electromèdic**

1 Tècnic Electrònic i/o
Electromèdic**




1 Tècnic Electrònic i/o
Electromèdic**

Presència Fora Horari, Cap de Setmana i Festius

Guàrdia
(localització
telefònica)
mitjançant
centre
de
recepció
d’avisos.

Tasques preventives / normatives i/o
tècnic legals on sigui necessari durles a terme en aquests períodes.

Presència eventual per donar suport
a actes i/o visites.

*Amb una hora per dinar.
** Qualsevol d’ells pot actuar com a Tècnic Referent sol·licitat al plec de prescripcions tècniques (perfil no rotatiu menys en períodes de
vacances i/o IT).

Es sol·licita expressament que els torns indicats en el quadre anterior siguin rotatius, és a dir,
tots els tècnics faran tots els horaris de forma rotativa, segons s’acordi una vegada adjudicat
el contracte. D’aquesta forma, el BST assegura que qualsevol dels tècnics disposa de
coneixement de tot el parc electromèdic del BST.
La substitució del personal en període de vacances i/o IT, serà per un tècnic amb el mateix perfil
professional que el tècnic que està absent (electrònic i/o electromèdic).
Per tal de prestar el servei objecte d’aquest plec, l’empresa adjudicatària proposarà el personal
tenint en compte el perfils professionals que s’indiquen a continuació:


Oficials de 1a electrònics industrials i/o electromèdics que puguin acreditar les
competències professionals recollides en el RD 336/1997.

