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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC I VISITES I TALLERS EDUCATIUS ALS
MUSEUS DE L'ESPAI FAR DE VILANOVA I LA GELTRÚ

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte és la prestació del servei d’atenció al públic i la realització
de visites i tallers educatius a l’Espai Far, amb la finalitat de dur a terme aquet
servei amb la major eficàcia, garantint el servei als visitants i el control de les
instal·lacions i les activitats que es desenvolupin en l’espai.
L’Espai Far és un equipament museístic que acull dos petits museus: el Museu
del Mar de Vilanova i la Geltrú i l’Espai Víctor Rojas, i el Museu de Curiositats
Marineres Roig Toqués.
L’Espai FAR està coordinat per personal tècnic de la Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La supervisió de les tasques objecte del
contracte anirà a càrrec de dit personal tècnic responsable de l’equipament.
2. DEFINICIÓ DEL SERVEI I FUNCIONS
L’adjudicatari realitzarà els serveis d’informació, vigilància de sales, acollida,
atenció al públic, monitoratge (realització de visites guiades i tallers educatius) i
gestió d’incidències de l’Espai Far. El serveis a realitzar es concretaran en els
següents:
Vigilància de sales, acollida i atenció al públic
-

Obertura i tancament de l’equipament, en els horaris establerts pel públic en
general, horaris de les visites concertades i horaris especials.
Activar i desactivar els sistemes de vigilància i seguretat de l’equipament i
tenir cura de les instal·lacions mitjançant el sistema de circuit tancat de TV.
Informar sobre l’Espai Far, els serveis i les activitats que organitza via
personal, telefònica o informàticament.
Informar sobre els diferents equipaments museístics i patrimonials de la ciutat,
així com altres elements d’interès de Vilanova i la Geltrú i la seva comarca.
Atenció personalitzada als visitants, seguiment i control d’accions de
coneixement dels públics que faci el museu (enquestes, valoracions,…)
Organització i preparació del material i maquinari de venda d’entrades.
Venda de les entrades.
Seguiment del programa d’activitats de l’Espai Far i donar suport per a la seva
execució
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-

-

-

Mantenir i reposar els materials de difusió: guies, publicacions, cartells,
programes, etc a l'entrada de l'equipament i a les seves sales si es dona el
cas.
Venda i/o lliurament d’altres materials complementaris si així es fixa (fulletó,
catàleg, etc.)
Informació succinta dels museus de l’Espai Far i de les seves col·leccions i
serveis.
Cobrament i comprovació amb els quadrants de caixa i lliurament setmanal de
la recaptació al responsable designat pel museu.
Acollida dels visitants en grup: control i modificació de les reserves, control de
l’assignació del servei de monitoratge, control del pagament del servei.
Canalització dels suggeriments, reclamacions i incidències, informant-ne el
responsable del museu.
Tasques d’assistència a recepcions, inauguracions i altres actes socials o
culturals organitzats per l’Espai Far.
Informació al responsable de l’equipament de les incidències que es puguin
produir.
Col·laborar i facilitar les actuacions dels industrials derivades de les tasques
de manteniment correctiu i preventiu de les instal·lacions i activitats.
Atenció i coordinació de les sol·licituds de reserva de visita en grup (visita
comentada o no, tallers, etc.) pels diferents mitjans comunicatius (telefònica,
personal, correu) i confirmació de les reserves.
Tasques d’assistència i suport quan es produeixin lloguers de l’espai per a
actes culturals i socials.
Gestionar l’actualització de les xarxes socials i la web de l’Espai Far

Visites guiades i tallers educatius
L’oferta d’activitats didàctiques es pot modificar i/o ampliar en funció de la
programació, de manera que una activitat pot ser substituïda per una altra de
similar, sense que sigui necessària una modificació del contracte, sinó únicament
la comunicació per escrit del canvi d’activitat.
La documentació, material didàctic i dossier pedagògic de les activitats serà
facilitat inicialment a l’adjudicatari pel responsable municipal de l’Espai Far.
L’adjudicatari haurà de proposar Ies actualitzacions i manteniment del seu
contingut. Aquestes actualitzacions, passaran a ser propietat de la Regidoria de
Cultura de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
El material fungible per a la realització dels tallers serà facilitat per l’Espai Far.
Els serveis a realitzar seran els següents:
-

Realització de les visites comentades i itineraris guiats organitzats per
l’Espai Far segons la programació. En general les activitats es realitzaran
en llengua catalana. Si un grup ho sol·licita es podrà fer en una altra
llengua de les ofertes per l’adjudicatari.
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En el cas que l’Ajuntament ho sol·liciti, elaboració de guions de visites i
activitats de públic infantil i adult, amb la supervisió d’un tècnic municipal
de l’Espai Far.
Efectuar visites guiades diàries o setmanals durant l’horari habitual
d’obertura al públic o fora d’aquest, si la programació ho requereix.
Preparar i executar les activitats familiars i les visites a les exposicions que
es portin a terme durant l’horari d’obertura al públic.
Preparar i mantenir el material d’ús pedagògic destinat a les activitats.
Garantir que el material estigui a punt a l’hora d’iniciar el taller, visita o ruta
i ordenar l’espai després de l’activitat.
Informar de les incidències en la prestació de les activitats didàctiques als
responsables que s’indiquin.
Avaluar el servei i realitzar propostes de millora.
Formar i preparar als nous informadors per les activitats objecte del
contracte.
Verificar uns dies abans de portar a terme l’activitat l’assistència del grup,
enviar-li la normativa d’ús relativa a l’equipament a visitar, i en quina
modalitat (efectiu o ingrés bancari) els usuaris volen fer el pagament.

Seguretat de l’edifici i les col·leccions
-

-

-

-

Correcte ús de les claus i dels codis personals de seguretat de l’edifici, amb el
compromís de respectar la confidencialitat en relació a les claus d’accés que li
siguin facilitades a aquest fi.
Supervisió general de les càmeres i sistemes de seguretat durant les hores
d’obertura de l’espai museístic i supervisió del correcte funcionament.
Revisar el correcte funcionament de totes les instal·lacions i la col·lecció
exposada a l’inici i al final de la jornada i notificació de qualsevol incidència al
responsable municipal de l’equipament.
Control de la circulació de públic i vetllar pel compliment de les normes de
seguretat de l’Espai Far.
Vetllar per l’estat de conservació de les peces exhibides a l’Espai Far
assegurant-se que els visitants no arribin a tocar-les ni apropar-se
excessivament.
Col·laboració amb el responsable tècnic municipal en tot allò que signifiqui
facilitar la visita i millorar-ne les condicions.

Botiga
-

Comunicar les necessitats de comandes de material al responsable tècnic
municipal.
Control i reposició dels estocs de botiga.
Comprovació que el gènere lliurat coincideix amb l’albarà.
Etiquetatge dels productes.
Muntatge dels aparadors i col·locació dels articles a la botiga o al magatzem.
Manteniment continu de l’aspecte de la botiga.
Venda dels productes, atenció i assessorament als clients.
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-

Cobrament i comprovació amb els quadrants de caixa i lliurament setmanal de
la recaptació al responsable designat pel museu.

3. HORARI DE L’ESPAI FAR
Del 15 de setembre al 14 de març (2 persones)
De dimecres a divendres de 10 a 13h. Dissabtes i diumenges de 10 a 14h i
dissabtes tarda 16 a 18h
Del 15 de març al 14 de juny (2 persones)
De dimecres a diumenge de 10 a 14h. Divendres, dissabtes i diumenges de 17 a
19h
Del 15 de juny al 14 de setembre (2 persones)
De dimarts a diumenge de 10 a 13h i de 17 a 20 h

El calendari de festius oberts i tancats vindrà assignat pel responsable tècnic
municipal de l’equipament.
La Regidoria de Cultura es reserva el dret a modificar els horaris d’obertura de les
instal·lacions i en conseqüència modificar la jornada de prestació del servei prèvia
notificació a l’empresa.
Dins de la contractació del servei, s’inclouen també aquelles tasques fora de
l’horari d’obertura habitual del museu, o per personal extra aportat per l’empresa
que cobreixi les necessitats del serveis extraordinaris motivats per actes,
activitats, atenció a grups, lloguers, casaments, fora d’horaris d’obertura de
l’equipament o en cas d’alguna altra necessitat del servei. Aquest percentatge
queda inclòs dins l’import del contracte i s’estableix en un màxim d’un còmput
global d’un 10% més d’hores anuals.

4. CONDICIONS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI
L’empresa adjudicatària prestarà el servei tenint en compte les següents pautes:
-

-

-

Garantir com a mínim dues persones fixes al llarg de l’any. Es valorarà que la
rotació del personal sigui la mínima imprescindible, per tal de garantir la
qualitat i continuïtat del servei.
Garantir la substitució de les absències del personal assignat al servei, així
com disposar de persones formades que puguin atendre les necessitats
extraordinàries que puguin sorgir.
Garantir la màxima estabilitat del personal encarregat del servei.
Portar un control diari de presència dels seus treballadors.
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El personal que desenvoluparà les activitats didàctiques en espais sense
telèfon fix, haurà d’anar proveït de telèfon mòbil a càrrec de l’adjudicatari.
Vetllar perque el personal dugui un vestuari adequat a la feina, tenint en
compte que es tracta d’un servei de cara al públic. Així com dotar al personal
d’un uniforme o signe distintiu que els identifiqui com a empresa externa.
Garantir la màxima excel·lència del servei i la millor experiència del visitant,
pel que fa a la qualitat del servei, i implementar indicadors per avaluar-la.

Tot el personal adscrit al servei haurà de complir el següent perfil:
-

Bona presència, amabilitat i educació.
Facilitat de comunicació.
Predisposició per aconsellar al públic.
Coneixements d’informàtica.
Tenir capacitat d’adaptació i disponibilitat de serveis fora de l’horari

-

d’obertura del museu en funció de les activitats programades.
Bona capacitat de treball en equip
Tenir capacitat per atendre al públic i fer visites comentades i itineraris en
català, castellà, i un tercer idioma, anglès o francès.

habitual

L’empresa adjudicatària designarà un màxim responsable del servei que serà
l’interlocutor per resoldre les qüestions relacionades amb la prestació d’aquest,
haurà d’estar disponible també en festius, tenir experiència en aquest tipus de
servei i plena capacitat resolutiva. Pel bon funcionament dels torns de treball així
com per la resolució d’incidències que puguin sorgir, s’acordaran dies de reunió
amb el tècnic municipal responsable de l’equipament i l’empresa adjudicatària.
Des de la Regidoria de Cultura es farà una formació inicial per part del personal
de l’Espai Far. Serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària continuar formant
als seus treballadors per assolir els continguts necessaris.
L’Ajuntament es reserva el dret de controlar l’assistència i la permanència del
personal de l’empresa contractada, durant el període de durada del servei.
5. SEGUIMENT I CONTROL DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
El seguiment i control de la prestació del servei es realitzarà a través de les
següents accions, amb l’objectiu de garantir la qualitat.
L’empresa adjudicatària haurà de garantir la:
•
•

Realització d’enquestes de satisfacció al finalitzar les activitats escolars i
aquelles altres que es determinin per tal de conèixer el grau de satisfacció i la
valoració del servei per part del públic
Avaluar el servei i proposar accions de millora en els continguts, activitats,
horaris, que suposin una millora del servei
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•
•

•

Elaborar una memòria anual, en que s’hi inclouran estadístiques de
participants a cadascuna de les activitats i visites, ja siguin les programades o
concertades.
Facilitar anualment a l’Ajuntament la base de dades actualitzada dels
contactes amb les escoles i instituts utilitzada per a efectuar la difusió de les
activitats, amb detall de: escoles, professors de contacte, mail, telèfon, adreça
i altres dades que siguin d’interès.
Enviament de resums setmanals de visitants i incidències a l’Espai Far.

L’empresa adjudicatària facilitarà que en tot moment l’Ajuntament disposi d’una
versió actualitzada de tot el material i contingut de les activitats. A la fi del
contracte, haurà de lliurar un dossier complert amb tota la documentació.
L’Ajuntament realitzarà el seguiment presencial d’algunes de les activitats
escolars, així com de la resta d’activitats per a fer el seguiment i control de
qualitat del servei.
També s’establiran reunions de treball i coordinació periòdiques amb el personal
adscrit al servei.
5. MODIFICACIÓ DEL SERVEI
Els horaris de prestació del servei, el nombre total d’hores i d’activitats a realitzar
poden experimentar variacions en funció dels canvis en la programació.
Aquests canvis no requeriran la tramitació d’una modificació del contracte, sinó
únicament de la notificació per escrit a l’adjudicatari que està obligat a acceptarlos.
Només es tramitarà una modificació del contracte en cas que l’import final del
servei hagi d’excedir l’adjudicat.

Cap de Servei de Cultura

Signat a Vilanova i la Geltrú,
30/01/2019 17:59:46
Sole Fernández Cabezas

