PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT
DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA
Expedient núm. 2018/SER-08

1. Objecte
L'objecte d'aquest plec de prescripcions tècniques (PPT) és la descripció detallada de les
condicions i característiques mínimes a les quals s'ha d'ajustar l'execució del contracte del servei
de vigilància i seguretat de la Universitat de Lleida (a partir d'ara UdL), així com determinar
l'organització i suport que l'empresa adjudicatària ha de prestar tant al personal adscrit al servei
com als responsables de la gestió del servei per part de la Universitat. Serveis Comunitaris és
l'únic interlocutor vàlid entre la UdL i el contractista en totes les qüestions incloses en aquest PPT.
2. Normativa aplicable
Els serveis a contractar es duran a terme per l'adjudicatari d'acord amb el que es preveu en el
plec de clàusules administratives, aquest plec de prescripcions tècniques i en aplicació de la
legislació en vigor que regulin aquest serveis i siguin d’obligat compliment.
La UdL es reserva el dret de revisió del contracte davant les possibles modificacions legals que
puguin afectar els llocs de treball descrits en el present PPT.
3. Abast de la prestació del servei
El servei de vigilància es prestarà en els campus, edificis i espais de la UdL que consten a l’annex
1 d’aquests PPT.
Aquesta licitació és a lot únic. La distribució física d’aquest servei en quatre campus esmentat no
implica la divisió d’aquest concurs en lots.
4. Condicions del servei
L’àmbit de prestació dels serveis de seguretat i vigilància seran els espais interiors dels edificis,
exteriors del voltant o dependències descrites per Serveis Comunitaris de la UdL (sense perjudici
dels desplaçaments excepcionals a l'exterior dels immobles i instal·lacions, quan s'escaiguin), la
protecció de les persones i el control d'accessos mitjançant els equips tècnics adients.
El treball de vigilància i seguretat es farà de tal manera que, en cap moment, es pertorbi el normal
funcionament de les activitats desenvolupades en les dependències i instal·lacions objecte
d'aquest contracte. Si calgués alterar l'activitat per causes justificades, l’adjudicatari per mitja del
coordinador de seguretat haurà d'emetre un informe exposant el cas.
L’empresa adjudicatària, a més de les obligacions i dels deures generals establerts en la normativa
vigent en matèria de vigilància i seguretat i les incloses en aquest PPT, elaborarà amb la supervisió
de Serveis Comunitaris, el protocol per zona i servei, que establirà l'operativa d'actuació per
edifici i Campus i que haurà de ser complert estrictament pels vigilants i auxiliars.
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L’empresa adjudicatària quedarà obligada a subrogar el personal que estigui actualment
realitzant el servei a les dependències de la Universitat de Lleida. A aquests efectes a l’Annex 2
d’aquest PPT es fa constar la relació del personal de vigilància que actualment realitza aquest
servei.
El personal adscrit al contracte actuarà sota la supervisió i el control de Serveis Comunitaris i els
Administradors deis Campus. Malgrat això, els vigilants depenen de l'empresa adjudicatària, del
seu Coordinador de seguretat i del cap de l'empresa, i per tant són obligats a complir les
reglamentacions pròpies sempre que no entrin en conflicte amb les d'aquests Plecs. Si aquest fos
el cas tenen l'obligació de comunicar-ho a Serveis Comunitaris per tal de buscar una solució
consensuada entre ambdues parts.
L’empresa adjudicatària haurà de disposar d’una central receptora d’alarmes 24 hores, perquè
aquesta pugui connectar amb les alarmes dels sistemes de seguretat instal·lats a la UdL si aquesta
ho demana.
El contractista comptarà amb un centre de control o comandament propi dins la Ciutat de Lleida,
actiu i una central de 24 hores, amb el qual el personal que presta servei a la UdL, es podrà posar
en contacte a qualsevol hora del dia o la nit per tal de resoldre incidències pròpies del servei.
L’empresa adjudicatària haurà de disposar de vehicles propis, degudament senyalitzats, per fer
les rondes de vigilància diürna i nocturna per al control i ajut en incidències del campus.
En absència del Coordinador es designarà un substitut que conegui el servei i les característiques
de la UdL.
Tot el personal inclòs en el contracte haurà de conèixer el funcionament dels elements dels
edificis i zones assignades per a la seva guarda i custodia. Serà responsabilitat de l'empresa i anirà
al seu càrrec donar la formació i el mitjans per acomplir aquest requeriment. Serveis Comunitaris
facilitarà els contactes per aconseguir tota la informació relacionada. Els elements indispensables
a conèixer són :
-

-

-

Estructura i organització de la UdL, a nivell general. Localitzacions,
ensenyaments, unitats administratives, òrgans de govern, normatives internes,
directoris etc., i l'activitat en concret de l'edifici/zona assignades i el personal
que hi es adscrit i càrrecs rellevants.
Elements genèrics de funcionament d'aquests edificis/zones, entrades als
recintes, punts de connexió de subministraments, instal·lacions especials,
personal amb permisos especials d'accés, personal/operaris/tècnics d'altres
serveis assignats, horaris de funcionament, de climatització etc.
Sistemes de seguretat. Codis d'accés als elements disponibles i domini de les
operacions al nivell assignat.
Sistemes de protecció contra incendis. Codis d'accés als elements disponibles i
domini de les operacions al nivell assignat.
Protocols i operatives de servei pròpies de l'edifici i zona.

És responsabilitat de l'adjudicatari dur a terme la formació del personal. La despesa de les hores
de formació del personal adscrit al servei van a càrrec de l'adjudicatari.

2

La UdL en tot moment pot prioritzar la vigilància de determinades zones, com també modificar el
pla d'actuacions en funció de les necessitats i sempre que aquesta modificació no suposi una
despesa addicional.
L’empresa adjudicatària posarà a disposició de la UdL tots els mitjans descrits en aquests PPT i els
que calguin per desenvolupar correctament les seves obligacions sempre al seu càrrec.
La UdL ha de proporcionar un local adequat pera l'ús del personal que ha de prestar el servei, el
qual es retocarà en perfectes condicions d'ús. La UdL no es farà responsable de les possibles
pertinences que l'adjudicatari hi hagués deixat.
Durant el desenvolupament de les seves activitats, l'adjudicatari serà responsable dels
desperfectes causats pels seus treballadors a persones i coses en general, tant si pertanyen a
l'adjudicatari, a la UdL o a tercers.
Amb l'autorització prèvia de Serveis comunitaris o unitat que designi la Gerència de la UdL,
l'adjudicatari podrà efectuar en les instal·lacions, a càrrec seu, altres modificacions que consideri
convenients. Les instal·lacions fixes que per l'esmentada autorització fossin modificades,
quedaran a benefici de la UdL, sense donar dret a l'adjudicatari a cap compensació econòmica
perla seva realització.
Donat el cas que l'import dels danys produïts fos superior a la quantitat assegurada, la diferencia
serà a compte de l'adjudicatari en cas que existeixi dol, culpa o negligència per part seva o dels
seus treballadors.
La UdL podrà realitzar les inspeccions que consideri convenients per verificar la vigilància a cada
campus.
4.1 Mitjans humans
a. El personal adscrit al servei, en conjunt, ha de disposar dels coneixements suficients, tant
a nivell tècnic com pràctic, que assegurin la correcta interpretació de procediments i
normes de seguretat, sistemes de vigilància electrònica, així com de funcionament de
monitors i sistemes d'enregistrament. També ha de tenir formació específica en matèria
de prevenció i extinció d’incendis.
b. Tot aquest personal ha de tenir el suport d'una assessoria tècnica de nivell superior que
l'adjudicatari acreditarà presentant la documentació corresponent.
c. El personal que l’adjudicatari destini a aquest servei haurà de reunir totes les condicions
determinades per la normativa actualment vigent sobre la matèria i especialment estar
habilitat pel Ministeri d’Interior acreditat mitjançant la targeta d’identitat professional.
d. El personal que l’adjudicatari destini al servei ha de participar activament en la
implantació dels Plans d’Autoprotecció o Pla d’Emergència, que es duguin a terme, i
caldrà que conegui el protocol d’actuacions per aquests casos.
e. L’adjudicatari destinarà durant la durada del contracte un coordinador amb vehicle,
adreça de correu electrònica d’empresa i telèfon mòbil, el cost del qual anirà a càrrec de
l’empresa adjudicatària.
f. L'adjudicatari designarà una persona d'igual categoria i experiència per substituir el
Coordinador de seguretat en cas de necessitat, com baixes per malaltia, permisos o
vacances. Aquesta persona ha de rebre la formació i disposar dels coneixements de les
instal·lacions i protocols de la UdL, de manera que pugui substituir al Coordinador sense
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perjudici a la UdL. La substitució ha de ser immediata a la notificació d'una incidència de
baixa, permís o malaltia si és que aquesta inhabilita al Coordinador "titular".
g. La Universitat pot refusar o sol·licitar justificadament el canvi d'interlocutor, de
responsables d'equip, vigilants o auxiliars, i l'adjudicatari ha de retirar el treballador en
qüestió fora de les dependències de la Universitat i reemplaçar-lo per un altre amb
suficient capacitat per a la tasca que ha de dur a terme. L'adjudicatari s'haurà de fer
càrrec de les despeses econòmiques que es puguin derivar d'aquest fet.
h. Les vacances i permisos del coordinador de seguretat es pactaran entre ambdues parts
per tal de garantir les necessitats del servei de la UdL durant tot el contracte.
i. L'adjudicatari haurà de donar el servei contractat en tots els seus termes i proveir les
vacants que es puguin produir per malaltia, absència, vacances o qualsevol altra causa,
per tal què el servei no estigui desatès durant l’horari estipulat en les condicions
particulars de cada Campus.
j. En cas que sigui l'adjudicatari qui decideixi procedir a la substitució d'una persona, cal
que ho comuniqui a la UdL amb una antelació de 72 hores, indicant els motius i les dades
de la persona substituta.
4.1.1. Horaris i personal mínim de vigilància (inclòs dins la licitació)
Laborables
Campus

Dies

Hora
inici

Hora
final

Persones

Ciències de la Salut

De dilluns a divendres

20:30

08:00

1

Cappont

De dilluns a divendres

20:30

08:00

1

Dijous i divendres

22:00

06:00

1

ETSEA

De dilluns a divendres

20:30

08:00

1

Rectorat

De dilluns a divendres

20:30

08:00

1

Dijous i divendres

22:00

06:00

1

Hora
final

Persones

Caps de setmana
Campus

Ciències de la Salut

Cappont

ETSEA

Dies

Hora
inici

Dissabte

14:00

08:00

1

Diumenge

08:00

08:00

1

Dissabte

14:00

08:00

2

Diumenge

08:00

08:00

1

Diumenge

22:00

06:00

1

Dissabte

14:00

08:00

2
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Rectorat

Diumenge

08:00

08:00

1

Diumenge

22:00

06:00

1

Dissabte

08:00

08:00

1

Diumenge

08:00

08:00

1

Hora
final

Persones

Períodes de serveis mínims i festius
Campus

Dies

Hora
inici

Ciències de la Salut

08:00

08:00

1

Cappont

08:00

08:00

1

ETSEA

08:00

08:00

1

Rectorat

08:00

08:00

1

L’empresa adjudicatària ha de proporcionar vigilància dinàmica tant diürna com nocturna
per l’exterior dels campus en els horaris més conflictius així com servei d’intervenció
immediata en cas d’emergència.
La UdL facilitarà el calendari anual de festius i, quan s'aprovi pels òrgans de govern
competents, els períodes de serveis mínims.
La UdL té necessitats de serveis de vigilància de reforç per diferents actes i estima que el
nombre d'hores anuals d'aquests serveis extraordinaris és de 200 hores anuals.
4.1.2 Auxiliars de serveis
La UdL precisa de reforços de serveis d’auxiliars que son difícils de quantificar en hores,
com poden ser els següents:
a)

Períodes d'examen: reforços de serveis auxiliars a les biblioteques de Rectorat i
ETSEA (aproximadament 800h/any).

b)

Festes o altres activitats d'estudiants (aproximadament 200h/any).

c)

Auxiliars puntuals de reforç (aproximadament 300h/any)

Per aquest motiu, en l'oferta econòmica es sol·licita i valorarà el cost/hora d'aquest
servei. Aquestes hores no es troben incloses en el preu de licitació i es facturaran
mensualment en factura apart d'acord amb el preu/hora ofert per l'adjudicatari. La UdL
no és compromet a la facturació d'aquestes hores donat que es tracta únicament d'una
estimació.
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La UdL precisa del servei d’un auxiliar, que habitualment estarà a Rectorat, 230 hores
anuals que sí han d’anar incloses en el preu de licitació. El personal auxiliar destinat a
aquesta tasca ha de ser sempre el mateix i l’horari a realitzar serà el següent:
Laborables
Campus

Dies

Horari

Hores

Persones

7h

1

Durant
la
setmana s’ha de
fer el següent
horari alternat:
Rectorat

De dilluns a
divendres

10:00 a 14:00h i
15:00h a 18:00h
o
08:00 a 12:00h i
15:00 a 18:00h

4.1.3 Coordinador del contracte
Com ja s’ha dit el coordinador ha d’estar localitzable per mitjà de telèfon les 24h del dia tant
per la UdL com per les persones que estan cobrint el servei. Es valorarà que les ofertes
presentades indiquin quin percentatge de la jornada del coordinador estarà dedicada a
aquesta licitació.
4.2 Mitjans materials
a. L’adjudicatari ha d'aportar l’equip, els materials i utillatge necessari per a la correcta
execució del servei, degudament identificats com de la seva propietat.
b. L’adjudicatari ha de detallar l'equip amb què dotarà el seu personal, indicant amb tota
claredat tant l'equip individual com el col·lectiu.
c. L’adjudicatari posarà a disposició de la UdL un sistema de control de rondes de vigilància
format per tot el necessari per donar servei a tots els edificis que s’inclouen dins d’aquest
plec així com de les zones exteriors. Les possibles futures ampliacions aniran a càrrec de
l’adjudicatari.
d. L'equip d'ús personal ha de constar, almenys, dels elements següents:
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-

Uniforme que l’identifiqui com a vigilant de seguretat.
Equips d'emissió-recepció per a la comunicació entre tots vigilants de seguretat dels
campus amb especificació de les bandes i freqüències d'actuació i la corresponent
autorització governativa. S'han de posar a disposició de la Universitat els equips
d'emissió-recepció necessaris per a cada edifici dels campus, que utilitzarà el
personal de la Universitat per comunicar-se amb els vigilants de seguretat.
- Vehicles per a les patrulles mòbil.
- Estris de defensa personal.
- Un joc de dues llanternes.
e. L'adjudicatari es compromet a garantir el correcte funcionament del material i el seu
emplaçament durant el termini de la contractació i a substituir o reposar immediatament
el material defectuós o necessari.
f. L’adjudicatari facilitarà telèfons mòbils als vigilants i coordinador, mantenint els números
actuals dels vigilants i no podent-se modificar durant la durada total del contracte. La
despesa d’aquest telèfons anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària. Els aparells hauran
de comptar amb dispositiu GPS per poder localitzar els vigilants en qualsevol moment.
4.3 Funcions del servei
4.3.1 Funcions dels vigilants
La missió general del personal de seguretat s'ha d'ajustar en tot als preceptes continguts en la
normativa legal que li sigui d'aplicació o a la que pugui dictar-se sobre aquesta qüestió més
endavant
El servei de seguretat i vigilància dels Campus de la Universitat de Lleida es dura a terme per
vigilants de seguretat, habilitats amb l'autorització administrativa preceptiva, i disposant de
les característiques i preparació adequades, així com dels coneixements suficients, tant en l’àmbit
tècnic com pràctic, que assegurin el correcte desenvolupament del servei que hauran de
desenvolupar seguint les funcions tasques següents:
a. Conèixer acuradament tots els aspectes del servei que ha de desenvolupar i els edificis i
dependències de la UdL.
b. Vetllar per les instal·lacions al seu càrrec i per les persones i béns que hi hagi en aquestes.
c. Controlar els equips de detecció, dels quals en serà responsable, encepegar-se de la seva
supervisió, funcionament i control. Quan detecti qualsevol anomalia en els sistemes de
seguretat i comunicació interna instal·lats, ho comunicarà al seu Coordinador i aquest a
Serveis Comunitaris així com als Administradors responsables de Campus.
d. En cas d'alarma o emergència, haurà de seguir les indicacions del pla d’emergència de
l'edifici, i les instruccions del cap d’emergència, per tant, caldrà que tots els vigilants que
prestin servei a la UdL coneguin el protocol d’actuacions en aquests casos.
e. Mantenir en adequat estat i ordre les dependències que els siguin assignades i conservar
en les millors condicions de funcionament tot el material i equipament assignat al servei.
f. Assegurar i protegir els canals o instruments de comunicació per a la realització del servei,
tant els ordinaris com aquells considerats d’emergència. Així com controlar els sistemes
de vigilància electrònica que hi puguin estar instal·lats o que es puguin instal·lar en un
futur.
g. Controlar el tancament d’accessos des de l’exterior (portes, finestres, fites, etc).
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h. Atendre qualsevol situació de perill o emergència que es pugui donar dins els immobles
(incendis, curt circuits, inundacions, fuites, etc).
i. Expulsar persones que efectuïn o incitin a actes violents, desordre, vandalisme, etc dins
els edificis objecte d’aquest contracte.
j. Procurar l’estalvi energètic, verificant que estiguin tancats tots els llums i aixetes d’aigua
indicats pel personal responsable de la UdL.
k. Quan convingui, se li podran encarregar determinades actuacions que no requereixin
coneixements especials (control de funcionament d’ascensors, control de temperatura
ambient, etc).
l. Relacionar-se en llengua catalana per a l'exercici de les funcions pròpies del servei.
m. Efectuar controls d’identitat a l’accés o a l’interior dels immobles objecte d’aquest
contracte en els llocs i horaris en què aquesta ho disposi:
- Control dels accessos interiors i exteriors, obertura i tancament de l'edifici.
- Control d'entrades i sortides extraordinàries de persones i de materials.
- Recollida i custodia, en el seu cas, d'efectes portats per les persones quan sigui
necessari el control interior dels efectes personals.
- A partir de l'hora que la UdL determini que els edificis estaran tancats i els dies que
s'acordi que els edificis estaran tancats al públic, al igual que els pàrquings. Els
vigilants controlaran els accessos i només permetran l'entrada a aquelles persones
que s'acreditin, mitjançant el carnet d'identificació de la UdL o el DNI en el seu
defecte i sempre que les persones en qüestió figurin a la relació de personal que
pertany a la plantilla de la UdL facilitada per la gerència o unitat que designi, o que
tinguin la seva autorització expressa i per escrit. La UdL facilitarà l'adjudicatari una
relació dels horaris i infamarà l'empresa de qualsevol circumstancia extraordinària
que pogués afectar el servei prestat.
- A banda de les biblioteques, sales d'estudi o aules d’informàtica habilitades, els
alumnes no podran accedir als edificis a partir de les hores que es determini, sense
autorització expressa. En aquest cas el vigilant controlarà, a través del carnet
d'estudiant i DNI, les entrades i sortides i el comportament de l'alumne (vigilant-ne
el bon ús) a l'edifici en concret, d'acord ambles normes establertes.
- En les sales d'estudi, biblioteques i/o aules habilitades en horari nocturn (de 21 ha 8
h) i caps de setmana i festius, solament es podrà accedir durant els 1O minuts
anteriors i posteriors a les hores en punt. La resta de l'horari, l'accés i sortida de
l'edifici restarà tancat, a l'efecte de permetre efectuar les rondes pertinents de
vigilància a la resta de dependències. Hi haurà un registre d'accessos i un recompte
per hores dels assistents.
- El personal de plantilla de la UdL fora de l'horari lectiu (dies festius, dies de serveis
mínims, horari nocturn, ...), s'haurà d'identificar amb el carnet de la UdL o el DNI
si la UdL ho determina així, en entrar i en sortir de l'edifici. En aquells edificis on no
hi hagi vigilant permanent, el personal de la UdL ha de posar-se en contacte amb el
vigilant del lloc de control de Campus a través dels intercomunicadors per poder
accedir i abandonar les dependències de l'edifici.
n. Tenir una conducta amable, ferma, decidida i serena, no fent ús de formes i actituds
inadequades en les seves intervencions.
o. Respectar i fer-se respectar per totes les persones, fent servir la comprensió i la
diplomàcia en les situacions delicades.
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p. Donar amb la màxima correcció i claredat les informacions que els sol·licitin i que no
constitueixin secret professional o violació de les nomes generals de seguretat, en els
quals casos s’abstindrà de donar cap informació.
q. S’atendran, si la UdL així ho requereix, les trucades telefòniques procedents de l’exterior
fora d’horari de funcionament de les centraletes.
r. Atenció especial i col·laboració amb el personal de neteja i manteniment que realitzaran
les seves funcions en horaris coincidents, facilitant a aquests els accessos a edificis i
dependències així com el control de sortida de possibles béns propietat de la UdL. En cas
que alguna de les empreses hagi d’extreure algun bé de la UdL, el vigilant anotarà la
relació de bens en l’informe diari.
s. No interferir en cap servei o funció el desenvolupament dels quals no els correspongui.
t. Presentar-se correctament uniformat, polit i identificat conforme al que estigui establert.
u. Col·laborar en les tasques en matèria de seguretat establertes en els protocols i
operatives de servei, i assumir totes aquelles funcions que corresponguin per tal de
garantir la seguretat i la integritat física de les persones i les instal·lacions d'acord amb el
present plec.
v. Realitzar un informe i check-list diari del servei que serà lliurat a l'Administrador de
Campus amb copia per a Serveis Comunitaris. Emplenar puntualment i completar tots
aquells impresos i informes que siguin necessaris sobre aquelles incidències que
succeeixin durant la prestació del servei.
w. Per a cada lloc de treball que formi part del servei de vigilància contractat, l’empresa
adjudicatària elaborarà i mantindrà permanentment actualitzada una fitxa descriptiva
amb les següents dades:
-

-

-

Nom de l’edifici
Horari
Categoria laboral del treballador
Indicació de si el servei és amb arma o sense ella
Nom i requeriments del servei
- Tancament de portes d’accés
- Rondes de control
- Comprovació del tancament de finestres, portes, llums, etc.
El vigilant de seguretat haurà d’estar informat de:
- Situació de claus
- Situació aixeta general d’aigua
- Situació aixeta general de gas
- Situació quadre elèctric general
- Funcionament central d’alarmes
- Funcionament central contra incendis
- Denominació de les diferents dependències que composen l’edifici
Instruccions d’actuació en cas d’incendi
Instruccions d’actuació en cas d’inundació
Instruccions d’actuació en cas de fallida del subministrament elèctric
Instruccions d’actuació en cas d’explosió
Instruccions d’actuació en cas d’accidents personals greus
Instruccions d’actuació en cas d’amenaça de bomba
I totes aquelles que, en el desenvolupament dels plans d’emergència, puguin
donar-se.
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4.3.2 Funcions dels auxiliars de serveis
S’hauran de desenvolupar les funcions i tasques següents:
a. Conèixer acuradament tots els aspectes del servei que ha de desenvolupar i els
edificis i dependències de la UdL.
b. Vetllar per les instal·lacions al seu càrrec i per les persones i béns que hi hagi en
aquestes.
c. casos.
d. Mantenir en adequat estat i ordre les dependències que els siguin assignades i
conservar en les millors condicions de funcionament tot el material i equipament
assignat al servei.
e. Controlar el tancament d’accessos des de l’exterior (portes, finestres, fites, etc).
f. Acompanyar a sortir les persones que efectuïn o incitin a actes violents, desordre,
vandalisme, etc dins els edificis objecte d’aquest contracte.
g. Procurar l’estalvi energètic, verificant que estiguin tancats tots els llums i aixetes
d’aigua indicats pel personal responsable de la UdL.
h. Quan convingui, se li podran encarregar determinades actuacions que no requereixin
coneixements especials (control de funcionament d’ascensors, control de
temperatura ambient, etc).
i. Relacionar-se en llengua catalana per a l'exercici de les funcions pròpies del servei.
j. Efectuar controls d’identitat a l’accés o a l’interior dels immobles objecte d’aquest
contracte en els llocs i horaris en què aquesta ho disposi:
- Control dels accessos interiors i exteriors, obertura i tancament de l'edifici.
- Control d'entrades i sortides extraordinàries de persones i de materials.
- A partir de l'hora que la UdL determini que els edificis estaran tancats i els dies
que s'acordi que els edificis estaran tancats al públic, al igual que els pàrquings.
- A banda de les biblioteques, sales d'estudi o aules d’informàtica habilitades, els
alumnes no podran accedir als edificis a partir de les hores que es determini,
sense autorització expressa. En aquest cas serà el vigilant controlarà, a través del
carnet d'estudiant i DNI, les entrades i sortides i el comportament de l'alumne
(vigilant-ne el bon ús) a l'edifici en concret, d'acord ambles normes establertes.
- En les sales d'estudi, biblioteques i/o aules habilitades en horari nocturn (de 21
ha 8 h) i caps de setmana i festius, solament es podrà accedir durant els 1O
minuts anteriors i posteriors a les hores en punt. La resta de l'horari, l'accés i
sortida de l'edifici restarà tancat, a l'efecte de permetre efectuar les rondes
pertinents de vigilància a la resta de dependències. Hi haurà un registre
d'accessos i un recompte per hores dels assistents.
- En el cas de prestar serveis auxiliars a les biblioteques les tasques a desenvolupar
consistiran a tenir cura des de l'interior de les dependències, d’obrir i tancar les
dependències, vigilar l'ordre i silenci, encendre i apagar els ordinadors i les
màquines de reprografia, afegir paper, si cal, col·locar els fons documentals als
carros, prestatgeries, etc., donar passwords provisionals a les persones que ho
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demanin, i que se'n faci un ús adequat de les dependències i amb respecte a les
normes establertes i vers les persones que allí estudien i treballen.
k. Tenir una conducta amable, ferma, decidida i serena, no fent ús de formes i actituds
inadequades en les seves intervencions.
l. Respectar totes les persones, fent servir la comprensió i la diplomàcia en les
situacions delicades.
m. Donar amb la màxima correcció i claredat les informacions que els sol·licitin i que no
constitueixin secret professional o violació de les nomes generals de seguretat, en
els quals casos s’abstindrà de donar cap informació.
n. S’atendran, si la UdL així ho requereix, les trucades telefòniques procedents de
l’exterior fora d’horari de funcionament de les centraletes.
o. No interferir en cap servei o funció el desenvolupament dels quals no els
correspongui.
p. Presentar-se correctament uniformat, polit i identificat conforme al que estigui
establert.
q. Efectuar tasques de recepció.
r. Col·laboració en l'organització i control de l'evacuació de les persones segons es
determini en els Plans d'Autoprotecció de la Universitat.
s. Observar que es respectin les normes de prohibició de fumar i/o consum de drogues
dins les dependències de la Universitat.
t. Observar que es respectin les normes de prohibició d'entrar i consumir aliments i
begudes en les sales: de biblioteca, d'estudis, i d'usuaris.
u. Control dels bens dels edificis. Col·laborar amb la UdL en la optimització dels consums
de llum i aigua, apagar tots els llums i procurar que totes les aixetes a l'abast estiguin
tancades.
4.3.3

Funcions coordinador

- Coordinar i controlar el servei.
- Dur a terme visites d'inspecció als punts de vigilància nocturnes i diürnes,
presentant un informe del resultat al responsable de Servis Comunitaris.
- Atendre les incidències i emergències que li comuniquin els vigilants de
seguretat.
- Emetre un informe setmanal on es recullin les incidències més significatives de
tots els serveis, que serà tramès al responsable de Servis Comunitaris.
- Vetllar pel compliment íntegre d’aquest PPT.
- Elaborar les previsions i modificacions dels quadrants mensuals del personal del
servei que haurà d’enviar al responsable de Serveis Comunitaris.
- Coordinar-se amb els responsables de cadascun dels Campus de la UdL.
- Vetllar per la seguretat de la UdL proposant millores i valoracions activament.
- I totes aquelles funcions inherents a la figura del coordinador de seguretat per al
bon funcionament del servei.
El coordinador ha d’estar localitzable per mitjà de telèfon les 24h del dia tant per la UdL
com per les persones que estan cobrint el servei.
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4.4 Comunicacions
L'empresa adjudicatària com ja s'ha indicat, observarà i informarà davant qualsevol
irregularitat:
-

-

-

Informar del deteriorament o desperfectes o falta de funcionament en les
infraestructures al servei de la vigilància i la seguretat i la prevenció de delictes i
faltes.
Informació sobre l’incompliment de les normes de circulació de vehicles a l'interior
dels Campus i adoptar les mesures que la UdL determini (zones d'ús exclusiu per a
vianants, de prohibició d'aparcament, camins de la sèquia, limitació de velocitat,
obstruccions als vials, etc).
Informar si s’observa un emmagatzematge incorrecte de matèries perilloses
(productes químics, gasos, residus perillosos, etc).
Informar de l’existència d'obstacles en passadissos i portes d’emergència.
Informar al Coordinador i als Administradors de Campus de la venda i/o consum de
drogues dins dels campus
Informar de desperfectes en el patrimoni de la UdL.
Informar sobre propostes de millora observades en el servei, en les inspeccions.

4.5 Organització dels servei
Tot el personal que presti el seu servei a la UdL dependrà única i exclusivament de l'empresa
adjudicatària. Així, els treballadors que facin el servei a les instal·lacions de la UdL estaran sota les
ordres del seu cap jeràrquic, el qual es coordinarà amb Serveis Comunitaris i els Administradors
de Campus.
Igualment, es designarà l'esmentat Coordinador-encarregat com responsable i interlocutor amb
la UdL. Aquest responsable haurà de tenir experiència en la funció i visibilitat en els horaris
assignats.
L'empresa ha de tenir un lloc base permanent a Lleida, per coordinar els serveis que inclou aquest
plec de condicions, que haurà de tenir com a mínim un departament operatiu i un altre de control
i supervisió de serveis.
El contractista disposarà d'una assegurança amb una cobertura mínima de 10.000.000 €
(independentment dels mínims establerts perles exigències de l'article 81 del Conveni Col·lectiu
Estatal de les Empreses de Seguretat) , tal i com s'especifica en el plec de clàusules administratives
per cobrir els danys en les instal·lacions o equipaments de la UdL deguts a errors o negligències
dels vigilants o auxiliars de servei, en l'exercici de les tasques de seguretat. A més el contractista
serà responsables dels danys i pe1judicis causats a l'Administració i a tercers en el
desenvolupament dels contractes i, per tant, 1'Administració queda eximida de tota
responsabilitat pels danys i perjudicis causats a tercers coma conseqüència d' aquells. En aquest
sentit, les empreses proposades coma adjudicatàries hauran de declarar, abans de signar el
contracte, que la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil aportada és vigent. Així mateix, les
empreses adjudicatàries comunicaran de manera immediata a la persona de contacte de la UdL
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qualsevol modificació en la pòlissa d'assegurança que alteri o variï les seves condicions de
cobertura.
El contracte es podrà modificar per la incorporació de nous edificis o noves instal·lacions que
assumeixi la UdL.

5. Control de qualitat
Periòdicament Serveis Comunitaris avaluarà la qualitat de la prestació del servei considerant
entre altres factors materials destinats al contractes, el temps de resposta en avisos, el grau de
satisfacció dels Administradors de campus i dels usuaris en general, el grau de compliment del
contracte, incidències, tasques del coordinador, etc.
5.1 Penalitzacions
Les penalitzacions per incompliment de les obligacions contractuals s’imposaran a instància dels
responsables del contracte, per resolució de l’Òrgan de Contractació. Les penalitzacions seran
immediatament executives i es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en
concepte de pagament total o parcial hagin d’abonar-se al contractista mensualment.
Es penalitzà en un màxim del 5% de l'import mensual segons la valoració per part dels Serveis
Comunitaris, administradors de Campus o en qui indiqui la Gerència.
Serà motiu de penalització d'un 5%, qualsevol dels motius següents:
-

Faltes qualificades com greus en el comportament del coordinador, vigilants i/o
auxiliars del contractista prenent com a referencia les faltes i sancions regulades
en el regim disciplinari dels empleats públics.

-

Qualsevol negligència per part de l’adjudicatari amb resultat de danys materials
i/o a persones de la UdL, sens perjudici de les accions legals que se'n puguin
seguir.

-

Qualsevol altre fet que Serveis Comunitaris o els Administradors de Campus o
en qui delegui la gerència, ho consideri com a greu relacionat amb l'execució del
contracte i/o en no respectar les condicions d'aquest PPT.

La reiteració de 3 avaluacions negatives màximes (5 %) i/o cinc d'alternes, pot ser motiu
de rescissió de contracte de manera unilateral per part de la UdL.
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ANNEX 1
TAULES DESCRIPTIVES DELS EDIFICIS DE LA UDL

CAMPUS
CAMPUS ETSEA
EDIFICI AB
EDIFICI 1
EDIFICI 2
EDIFICI 3
EDIFICI 4
EDIFICI 5A
EDIFICI 5B
EDIFICI 6
EDIFICI PALAUET
VESTIDORS
MAGATZEM
IRTA
SSHHVV
CAMPS CONREU I HIVERNACLES
MÒDUL MENJADOR
PISTES POLIESPORTIVES
VESTUARIS
CAMPUS RECTORAT
CAMPUS CIÈNCIES SALUT
EDIFICI F. MEDICINA
EDIFICI F. INFERMERIA
CAMPUS CAPPONT
EDIFICI CCCT
EDIFICI EPS
EDIFICI POLIVALENT
EDIFICI FDEIT
EDIFICI CREA
EDIFICI FCE
MAGATZEMS
PÀRQUING COMÚ
PÀRQUING EXTERIOR
PISTA POLIESPORTIVA
SUPERFÍCIE DE JARDINS
TOTAL CAMPUS UDL

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA (M2)
70.427
6.111
2.145
4.547
5.395
4.041
2.742
2.187
876
319
154
528
1.580
1.238
36.554 aprox.
120
1.736
154
21.282
9.150
5.930
3.220
86.803
11.531
5.251
7.119
4.617
3.259
6.660
1.000
4.221
4.979
1.000
37.166
187.662
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ANNEX 2
RELACIÓ DEL PERSONAL QUE PRESTA AQUEST SERVEI ACTUALMENT A LA UdL

CATEGORIA
VIGILANT 1
VIGILANT 2
VIGILANT 3
VIGILANT 4
VIGILANT 5
VIGILANT 6
VIGILANT 7
VIGILANT 8
VIGILANT 9
VIGILANT 10
VIGILANT 11
VIGILANT 12
VIGILANT 13
VIGILANT 14
VIGILANT 15
VIGILANT 16
VIGILANT 17
VIGILANT 18
VIGILANT 19
VIGILANT 20

ANTIGUITAT
20/08/2010
20/12/1997
07/01/1998
16/11/1996
12/10/1997
20/08/2010
02/12/2003
17/08/2002
24/03/1995
03/03/1995
06/12/2008
15/07/1995
03/06/1995
09/03/1998
19/05/1995
04/05/1996
15/03/2008
03/01/2006
06/01/1997
08/01/2008

SALARI
BASE
308,80 €
908,24 €
908,24 €
908,24 €
908,24 €
308,80 €
132,76 €
683,98 €
908,24 €
908,24 €
908,24 €
908,24 €
908,24 €
265,74 €
908,24 €
908,24 €
99,57 €
908,24 €
908,24 €
908,24 €

ANTIGUITAT

ANTIGUITAT
CONSOLIDADA

PLUS
TRANSPORT

12,32 €
108,69 €
108,69 €
108,69 €
108,69 €
12,32 €
10,59 €
54,57 €
144,92 €
144,92 €
36,23 €
144,92 €
144,92 €
31,80 €
144,92 €
108,69 €
3,97 €
36,23 €
108,69 €
36,23 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

36,65 €
107,78 €
107,78 €
107,78 €
107,78 €
36,65 €
15,75 €
81,17 €
107,78 €
107,78 €
107,78 €
107,78 €
107,78 €
31,54 €
107,78 €
107,78 €
11,82 €
107,78 €
107,78 €
107,78 €

PLUS
PLUS
PLUS
VESTUARI PERILLOSITAT RESPONSABLE
21,87 €
64,32 €
64,32 €
64,32 €
64,32 €
21,87 €
9,40 €
48,44 €
64,32 €
64,32 €
64,32 €
64,32 €
64,32 €
18,82 €
64,32 €
64,32 €
7,05 €
64,32 €
64,32 €
64,32 €

19

6,41 €
18,84 €
18,84 €
18,84 €
18,84 €
6,41 €
2,75 €
14,19 €
18,84 €
18,84 €
18,84 €
18,84 €
18,84 €
5,51 €
18,84 €
18,84 €
2,07 €
18,84 €
18,84 €
18,84 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,51€/HORA
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

CAMPUS
CAPPONT
CAPPONT
CAPPONT
CAPPONT
CAPPONT
CAPPONT
ETSEA
ETSEA
ETSEA
ETSEA
ETSEA
ETSEA
RECTORAT
RECTORAT
RECTORAT
RECTORAT
C. SALUT
C. SALUT
C. SALUT
C. SALUT
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