Gerència de Drets de Ciutadania, Cultura,
Participació i Transparència
Direcció de Serveis d’Acció Comunitària
Pg de Sant Joan 75, 6a
08009 Barcelona
Tel. 932564568

PLEC DE LES CONDICIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE SEGURETAT I CONTROLS D’ACCES
DURANT EL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE “ASSOCIA’T A LA FESTA”
DINS EL MARC DE LES FESTES DE LA MERCÈ
CLÀUSULA I. OBJECTE DEL CONTRACTE
El Departament d’Associacionisme i Iniciatives Ciutadanes, des de l’any 2016, impulsa –
conjuntament amb les associacions de la ciutat-, dins el marc de les Festes de la Mercè, el
projecte “Associa’t a la festa”.
Associa’t a la festa consisteix en una programació d’activitats que es realitzen durant un cap
de setmana a la plaça de Catalunya, en plena Festa Major de Barcelona.
L’any 2018, l’Associa’t a la festa complirà la seva tercera edició i es farà els dies 22, 23 i 24 de
setembre i l’any 2019, els dies 21 i 22 de setembre.
Aquestes activitats es realitzen en l’espai públic i s’utilitzen infraestructures que, d’una banda ,
necessiten d’un servei de vigilància des de que es col·loquen en la Plaça Catalunya els dies de
muntatge i fins a la finalització dels esdeveniments; i, d'una altra banda, un servei de control
d’accessos a la Plaça per evitar aglomeracions i garantir la seguretat de l’esdeveniment.
El programa té un caràcter lúdic i participatiu i el seu principal objectiu és aprofitar la sinergia de
la Mercè per fer arribar la riquesa de la vida associativa de Barcelona al major nombre possible
de persones. Com a valor afegit, a l’Associa’t a la festa es promou la generació d’activitats
col·lectives i coordinades entre múltiples entitats participants. Per tant, quan ens referim a
l’Associa’t a la festa, dins del programa de la Mercè, parlem d’una programació singular i
coproduïda.
El projecte Associa’t a la Festa es fonamenta en els valors associatius, la creació participada i
la coproducció:
 La voluntat de fer públics els valors positius del teixit associatiu de la ciutat.
 La voluntat de proporcionar uns recursos tècnics i humans que permetin posar en valor
les propostes associatives vinculades a l’Associa’t a la Festa.
 La voluntat de facilitar l’articulació co-produïda de propostes entre més d’una
associació i/o entitat.
 La promoció del fet associatiu com a expressió de la ciutadania.
 La coproducció en les formes d’expressar i materialitzar les activitats dins l’Associa’t a
la Festa.
 El protagonisme “en primera persona”, en el sentit de procurar l’expressió directa, en
especial per part de la ciutadania associada i dels projectes que protagonitza.
Per tal de dur a terme l’activitat a la plaça, és necessari garantir una sèrie de mesures i
elements de seguretat i vigilància, tant de l’espai com dels accessos a la Plaça. És aquesta
necessitat l’objecte del present contracte, que consistirà en la prestació dels següents serveis,
tenint en compte que es tracta d’un espai obert en el que participen aproximadament unes 200
entitats i es preveu una afluència de 100.000 persones:
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Formalització de la vigilància al carrer amb Departament d’Interior i pagament de taxes
Servei de control d’accessos
Servei de Vigilància

CLÀUSULA II. DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS
La prestació de serveis que descriu aquest plec està relacionada amb la previsió d’un volum
global aproximat de 200 entitats participants a la plaça de Catalunya, durant els dies de
realització de l’Associa’t a la festa, el que comporta:
A) Formalització de la vigilància al carrer amb Departament d’Interior i pagament de
taxes.
B) Vigilants de seguretat
A través del seu equip de professionals, l’empresa adjudicatària, vetllà per mantenir accessos i
vies alliberades d’obstacles, seran coneixedors del protocol d’evacuació de l’espai i realitzaran
les tasques de prevenció per tal d’evitar el mal ús de les instal·lacions i evitar accidents.
C) Control d’accessos
L’empresa adjudicatària, a través del seu equip de professionals a la plaça, vetllaran per control
dels accessos als diferents espais a on es realitzen les activitats.

CLÀUSULA III. PERSONAL ADSCRIT AL CONTRACTE
L’empresa adjudicatària destinarà el personal necessari i suficient per a la realització de les
tasques encomanades. El personal mínim pel desenvolupament del contracte s’estima en:
• 6 vigilants de seguretat
• 8 controladors d’accessos
Els professionals hauran d’estar correctament identificables i aniran correctament
uniformats.

CLÀUSULA III: HORARI
Hores estimades
Vigilants de seguretat
Control d’accessos

2018

700h

2019

600h

2018

510h

2019

400h

L’horari es distribueix al llarg de les 24h (entre el 15 de setembre i fins el 28) a partir del
moment que es comenci el muntatge i s’adequarà i/o s’incrementarà o adaptarà a l’horari de les
necessitats de les activitats.
L’execució del contracte obeirà a les pautes i programació horària que establirà el coordinador
tècnic de l’Associa’t.
L’empresa adjudicatària, 15 dies abans, rebrà la graella horària del servei.
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CLÀUSULA IV: TERMINIS D’EXECUCIÓ I ÀMBIT TERRITORIAL
El contracte s’iniciarà l’endemà de la data de la formalització del contracte i acabarà el 30 de
novembre de 2019.
El projecte “Associa’t a la festa” es desenvolupa a la Plaça de Catalunya. La previsió de dates
d’activitat a la plaça serà els dies 22, 23 i 24 de setembre el 2018 i els dies 21 i 22 de
setembre el 2019, i una setmana abans i després pel muntatge i desmuntatge dels elements
estructurals.
Les tasques de la coordinació tècnica exigeixen la prestació del servei in situ tan d’aquests dies
com dels de muntatge i desmuntatge de les infraestructures, les inspeccions, si cal amb el
Districte de l’Eixample, la Guàrdia Urbana, etc.

CLÀUSULA V: REQUISITS DE CAPACITAT






Disposar d'una organització amb elements suficients per a la deguda execució del
contracte, i comptar amb l’habilitació empresarial o professional que, en el seu cas,
sigui exigible per a la prestació del servei l’objecte del contracte.
Complir amb la normativa estatal i autonòmica de Seguretat Privada
o Normativa estatal:
 Ley 23/1992, de 30 de juliol, de Seguretat Privada
 Real Decret 2364/1994, de 9 de desembre
 RD 4/2008, de 11 de gener, pel que es modifiquen articles del
Reglament de Seguretat Privada
o Normativa catalana:
 Llei 5/2014, de 4 d’abril, de Seguretat Privada
Les empreses han d’estar inscrites al Registre nacional de Seguretat Privada i en els
registres de les comunitat autònomes corresponents (art. 11 de la Llei 5/2014) i estar
autoritzades pels ens corresponents.

CLÀUSULA VI: CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ


L’empresa adjudicatària està obligada a executar el contracte en els termes i
condicions previstes en el Plec de condicions tècniques i administratives.



Designar el personal responsable durant el seu funcionament, que estarà en contacte
amb el responsable tècnic de la Direcció de serveis d’Acció comunitària.



L’execució del contracte obeirà a les pautes i programació horària que establirà el
coordinador tècnic de l’Associa’t.



Estar registrada com a empresa de Seguretat Privada i complir amb els requisits
establerts en el RD 4/2008.
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Estar dotat del material i recursos necessaris per a resoldre qualsevol contingència
estructural, materials que no tindran càrrec addicional al valor del contracte.



Disposar de material per a la comunicació entre els treballadors durant la realització
dels serveis objecte del contracte.



Realitzar el procés de suplència del personal, en un màxim de 2 hores.

LA CAP DE DEPARTAMENT D’ASSOCIACIONISME
I INICITIVA CIUTADANA

Empar Cerezo Rincón
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