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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE CONTRACTACIÓ DE SERVEIS
1a. Objecte del contracte
L’objecte del contracte és l’externalització del Servei de Mediació i Convivència, entès com a
servei municipal que promou la convivència ciutadana i gestiona els conflictes, generant
accions que fomenten la Cultura de Pau i la resolució de conflictes.
2a. Característiques tècniques dels serveis o prestacions
En la determinació de les prescripcions, s’han tingut en compte els arts. 124 a 128 de la LCSP
sobre definicions i regles per a l’establiment de prescripcions tècniques.
Definició del Servei
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès estableix el Servei de Mediació i Convivència, que posa
a disposició de les persones usuàries els mitjans humans i materials necessaris per a dur a
terme un procediment no jurisdiccional de resolució i prevenció de conflictes, de caràcter
voluntari i confidencial, adreçat a que les persones gestionin per elles mateixes la solució dels
conflictes mutus que els afecten, amb l’assistència d’una o dues persones mediadores.
L’àmbit d’aplicació de la mediació està circumscrit al territori de Sant Cugat del Vallès. El Servei
podrà mitjançar en el conflicte entre dues o més persones (sempre que una d’elles, com a
mínim, sigui usuària del servei) quan la matèria objecte de controvèrsia tingui relació amb les
competències que la legislació de règim local atribueix a l’Ajuntament i l’objecte concret de la
mediació no sigui de dret necessari.
En tot cas, i per imperatiu legal, s’exclouen de l’àmbit de l’aplicació tant les mediacions en
matèria penal, d’Administració pública, laboral i de consum, com aquelles en que el propi
Ajuntament en sigui part.
El Servei ha establert els següents objectius:
a.- Mitjançar en els conflictes veïnals i comunitaris, en aquelles matèries de la seva
competència.
b.- Prevenir els conflictes mitjançant l’extensió en el municipi de la cultura de la mediació.
Amb aquests objectius s’ha donat resposta a les dues línies estratègiques a partir de les quals
s’ha estructurat el servei: prevenció i intervenció.
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Funcions de l’empresa adjudicatària
Prestació del Servei: Horaris
L'empresa adjudicatària haurà de prestar el servei de forma ininterrompuda mantenint, com a
mínim, el següent horari d'atenció als usuaris/es del Servei de Mediació:
Matins: Dilluns, dimarts dimecres i dijous de 9h a 15h.
Tardes: Dilluns, dimecres i dijous de 16 a 19.30h.
El total d’hores d’obertura del Servei és de 35 hores.
El personal adscrit al servei tindrà flexibilitat horària atès que hi ha casos que s'han d'atendre
fora d’aquestes franges horàries, així com possibles urgències i accions de formació,
sensibilització, assistència a reunions o comissions que es puguin produir fora dels horaris
previstos (tardes, vespres, nits i caps de setmana).
L’adjudicatari haurà de garantir el normal funcionament i la continuïtat del servei, de conformitat
amb les condicions establertes en el present plec i en el projecte que presenti el licitador, que
tindrà naturalesa contractual, sense que pugui produir-se cap interrupció del servei. Les baixes
i absències hauran de cobrir-se amb personal propi o suplent amb el perfil professional adient,
a càrrec de l’adjudicatari en tot cas.
Mitjans personals i perfils professionals
Equip tècnic i dedicació
L’empresa contractista ha de designar un coordinador tècnic o responsable, integrat en la
seva pròpia plantilla, que tindrà les següents obligacions:
-

-

-

Actuar com a interlocutor de l’empresa contractista enfront de l’entitat contractant,
canalitzant la comunicació entre l’empresa contractista i el personal integrant de l’equip
de professionals adscrits al servei de mediació, d’una banda, i l’entitat contractant,
d’una altra, en tot allò relatiu a les qüestions derivades del contracte.
Distribuir el treball entre el personal encarregat de l’execució del contracte i, impartir a
aquest personal adscrit al servei les indicacions oportunes de treball necessàries en la
relació a la prestació del servei contractat.
Prestar el servei amb continuïtat i regularitat donant resposta al llarg de tot l'any, sense
períodes d'interrupció per motius de baixes, vacances o similars, de conformitat en
aquest plec i el de condicions administratives.
Durant la vigència del contracte qualsevol substitució o modificació dels professionals
adscrits al Servei haurà de comunicar-se de forma prèvia a l'Ajuntament i acreditar que
aquest nou personal disposa de la titulació exigida i que la seva situació laboral s'ajusta
a les requerides en aquest plec.
Comunicar per escrit al responsable tècnic municipal qualsevol incidència que pogués
perjudicar o entorpir el funcionament del servei.
Altres funcions de naturalesa similar que li siguin atribuïdes.
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L’empresa adjudicatària ha de designar els professionals en l’àmbit de la mediació i
convivència, integrats en la seva pròpia plantilla, que tindran les següents obligacions:
-

-

Rebre i atendre les sol·licituds i derivacions de gestions alternatives de conflictes
(mediacions, facilitacions...) i fer el seguiment dels casos atesos.
Gestionar la base de dades dels expedients i usuaris/es atesos.
Complir amb la legislació vigent de protecció de dades de caràcter personal en tant al
tractament dels expedients i de la base de dades.
Establir la comunicació amb els diferents agents socials, col·laborant en potenciar la
xarxa municipal i altres xarxes necessàries per al bon desenvolupament del Servei.
Participar del seguiment tècnic i professional que ofereix el Servei de Polítiques de
Diversitat i Ciutadania de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona
mitjançant el treball en xarxa i el compliment trimestral de les fitxes de seguiment de les
actuacions.
Participar a les diferents comissions de treball/projectes... on hi participi personal
municipal i entitats vinculades amb l'objecte del contracte.
Realitzar tasques de divulgació/formació, prevenció, intervenció i sensibilització del
contingut objecte del contracte.
Prospeccions a espais públics identificats per el Servei de Mediació o per altres serveis
i recursos municipals per construir un mapa de la situació de la convivència de Sant
Cugat del Vallès, que permeti identificar les dinàmiques de relació.
Presentar propostes que donin resposta a les situacions detectades arran de les
prospeccions. Desenvolupar aquelles que s’acordi des del Servei de Mediació.
Qualsevol altra funció de naturalesa similar que li sigui atribuïda.

Altres requisits:
-

El personal adscrit al Servei ha de tenir una experiència mínima d’1 any com a
professional del camp de la mediació en serveis municipals, durant els darrers 3 anys.
Coneixement de l’entorn socio-demogràfic i d’organització municipal.
Experiència en dinàmiques de grup, participatives i/o d’intervenció en contextos de
diversitat social.
Experiència com a formador/a en continguts objecte del contracte.
Aptituds per propiciar el diàleg i la negociació.
Capacitat de treball en equip.
Capacitat de redactar i presentar informes sintètics i clars.

Habilitats personals:
-

Habilitats socials, capacitat comunicativa (escolta activa i empatia), credibilitat,
honestedat, seguretat.
Saber efectuar un diagnòstic del conflicte, per valorar si és possible la col·laboració de
les dues parts i valorar costos abans d'iniciar el procés.
Ser imparcials; no afavorir una part sobre l'altra.
Saber conduir un procés on és fonamental facilitar la comunicació entre les parts.
Preservar la confidencialitat de la informació, sense perjudici de la necessària
coordinació dels casos o de la ineludible derivació, en altres moments.
Ser independents de la resolució del conflicte: no es podran manifestar proposant
solucions i hauran de saber-se guanyar el sentiment d'independència.
Tenir la capacitat d'organització, no només de la comunicació, sinó també de
l'estructura que ha d'anar obtenint el procés.
Tenir les capacitats d'interrelació, de treball en equip i de coordinació. Atenent la
transversalitat del servei, hauran de tenir els coneixements i les competències
necessàries per desenvolupar la seva feina amb la xarxa de serveis municipals.
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El personal adscrit al Servei de Mediació i Convivència, ha d’estar en possessió d’una titulació
universitària i formació d’especialització en mediació i resolució de conflictes homologada
segons l’Ordre JUS/428/2012 de la Generalitat de Catalunya, i en compliment de l’article 3.1 de
la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, que estableix qui pot
exercir com a mediador o mediadora, als efectes d’aquesta Llei.
Avaluació i seguiment del contracte
El Servei serà avaluat mitjançant diferents tècniques i a través dels indicadors següents:
-

Enquesta anònima a les persones usuàries del servei.
Fitxes trimestrals que s’han d’enviar puntualment a la Diputació.
Coordinacions mensuals entre l’Ajuntament i l’empresa licitadora.
Informes trimestrals de l’estat actualitzat del Servei.
Altres fórmules d’avaluació pactades amb l’equip.

Aquesta avaluació podrà ser millorada pel licitador en la seva oferta, d’acord amb el que preveu
el plec de condicions administratives, model 1.
Documentació que ha de lliurar l’empresa adjudicatària a l’Ajuntament
-

Programa anual del Servei de Mediació i Convivència.
Informe trimestral de seguiment i avaluació de la gestió del servei.
Memòria anual del servei.
Informe mensual sobre la quantitat d’hores realitzades així com els projectes on
s’imputen.
Els butlletins de cotització a la Seguretat Social de l’empresa on hi consti el pagament i
tot el personal adscrit a la realització de l’objecte del contracte. Periodicitat: 4 cops
l’any.
Els currículums del personal destinat a l’execució del contracte.
Altres documents que siguin d’interès per l’Ajuntament.

Condicions econòmiques del Servei
L’empresa estarà obligada a prestar 35 hores setmanals d’atenció per desenvolupar els dos
objectius que té el Servei.
Quan les necessitats del Servei requereixin realitzar més de 35 hores setmanals, s’haurà de
comunicar prèviament a l’Ajuntament, que és qui ha de donar la conformitat.
L’empresa contractista cobrarà mensualment en funció de les hores realitzades dins del mes
corresponent, d’acord amb el preu unitari (preu/hora) del servei ofert per l’empresa
adjudicatària.
El preu unitari establert serà el mateix tant per les 35 hores setmanals d’obligatòria realització
com per les hores que sobrepassin de 35 hores setmanals. Així mateix, s’estableix el mateix
preu unitari per les funcions i tasques vinculades a la gestió alternativa de conflictes, a la
formació, a la promoció i difusió del servei així com totes aquelles que siguin indispensables
per a l’execució del contracte.
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El preu unitari establert serà el mateix per les hores que s’hagin de realitzar en horari nocturn
(entre les 22h i les 8h) atès que s’ha pres com a referència per al càlcul del preu el Conveni
Col·lectiu de Catalunya d’Acció Social amb infants, joves, famílies i d’altres em situació de risc
per als anys 2013-2018, concretament la categoria C de les taules salarials corresponents a
2018, cicle continuat. Això implica que el complement de nocturnitat, en aquests casos, no
s’aplica, tal i com està recollit en el conveni.
Funcions de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Són obligacions de l’Ajuntament, les següents:
-

Garantir l'autonomia de gestió de l'empresa adjudicatària en els marges de les
condicions definides en els plecs de condicions particulars.
Facilitar les eines informàtiques, la connexió telemàtica i el telèfon per garantir la gestió
adequada dels expedients i d'altres instruments de planificació amb els quals compta el
propi Ajuntament.
Abonar l'import de les factures presentades per import dels serveis realitzats.
Donar a conèixer el servei entre els diferents serveis, persones, entitats i institucions
implicades i facilitar al màxim la realització del servei que s'ha de prestar.
Designar un referent tècnic per portar a terme el seguiment i l’execució del contracte.
L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès no tindrà cap relació jurídica ni laboral amb el
personal de l'empresa adjudicatària, essent a compte d'aquesta empresa la totalitat de
les obligacions, indemnitzacions i responsabilitats que neixin derivats d'aquell.

Lloc en el que es prestarà el Servei
El Servei es prestarà, de manera general, a la dependència municipal de Casa Mònaco. En
cas de necessitat, es farà ús de la resta d’equipaments municipals per fer les reunions
oportunes per al correcte desenvolupament del Servei de Mediació i Convivència.
Bones pràctiques mediambientals, recomanacions.
Gestió amb criteris de sostenibilitat en la prestació dels serveis:
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès té implantat un sistema de gestió integrat −segons les
normes UNE-EN-ISO 14001 / UNE-EN-ISO 9001- i OSHAS 18001/07−, que considera la
prevenció de riscos, els aspectes ambientals i els criteris de qualitat de les activitats pròpies
executades directament o externalitzades mitjançant empreses contractades. Aquest sistema
de gestió integrat es pot consultar al web:
http://www.gencat.cat/mediamb/declaracions_ambientals/ES-CAT-000255.pdf
En aquest sentit, l’adjudicatari haurà de garantir que el personal procedeixi de forma correcta
pel que fa a la gestió ambiental de l’equipament on donarà servei, per tal d’adaptar-se, en la
mesura que sigui possible, als criteris ambientals de l’Ajuntament i que són els que s’exposen a
continuació:
Els aspectes ambientals associats mínims de les dependències on s’ubicarà el personal són:
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a.- De forma directa:
- L’ús d’aigua (recurs natural) tant per beure, per a lavabos i per la neteja.
- El consum d’energia (recurs natural) per a la il·luminació i la climatització de les
instal·lacions que fan ús.
- La generació de residus d’envasos, d’embalatges, de material logístic. L’adjudicatari
haurà d’adoptar totes les mesures possibles de minimització i prevenció de residus,
identificant totes les possibles accions de minimització. Digitalitzar documentació
informativa per evitar impressió i ús de paper amb noves App, fomentar ús del web
municipal....
b.- De forma indirecta:
- Impactes relacionats amb el transport del personal adscrit al servei de per part de
l’empresa adjudicatària. Foment de les activitats amb desplaçament sostenible : a peu,
bicicleta, transport públic...
- Vehicles i material logístic de què disposarà el servei per la mobilitat del personal,
afavorint vehicles elèctrics o híbrids tenint en compte les visites i desplaçaments en les
noves zones d’accés limitat en episodis d’alta contaminació (ZUAP: zona urbana
d’atmosfera protegida a partir de gener 2018 ).
Així mateix, amb l’objectiu de minimitzar el consum d'energia i aigua, el personal adscrit al
servei tindran en compte l’estalvi i l’eficiència amb el control de la il·luminació per sectors i
incidint en el comportament dels usuaris amb les accions següents: tancament de llums als
espais buits, control de la temperatura de la calefacció, tancament de portes i accessos, control
de fuites d’aigua als lavabos i aixetes, etc.
Podeu consultar les dades de la Declaració Ambiental que l’Ajuntament publica cada any pel
que
fa
als
aspectes
ambientals
més
importants
a
tenir
en
compte:
https://www.santcugat.cat/web/plans-estrategics-contra-el-canvi-climatic
3a. Habilitació empresarial o professional exigible per a la realització de l’activitat o serveis
4a. Titulació acadèmica del personal adscrit a la prestació dels serveis
El personal adscrit al Servei de Mediació i Convivència, ha d’estar en possessió d’una titulació
universitària i formació d’especialització en mediació i resolució de conflictes homologada
segons l’Ordre JUS/428/2012 de la Generalitat de Catalunya, i en compliment de l’article 3.1 de
la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, que estableix qui pot
exercir com a mediador o mediadora, als efectes d’aquesta Llei.
5a. Acta d’inici de prestació del servei
Una vegada formalitzat el contracte en document administratiu, s’haurà d’estendre l’acta d’inici
de prestació del servei, per triplicat exemplar, que serà signada pel legal representant de
l’empresa i el responsable del contracte. Aquest haurà de remetre un dels exemplars a la
Secció de Contractació i Compres per a la seva incorporació a l’expedient.
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6a. Entrega dels treballs i/o realització dels serveis
El contractista haurà d’entregar els treballs realitzats dins del termini estipulat en el contracte; el
responsable del contracte efectuarà l’examen de la documentació presentada i, si estimés
complides les prescripcions tècniques i restants condicions contractuals, proposarà que es porti
a terme la seva recepció.
En el cas que estimés incomplides les prescripcions tècniques del contracte, donarà per escrit
al contractista les instruccions precises i detallades amb la finalitat d’esmenar les faltes o
defectes observats, fent constar en l’esmentat escrit el termini per efectuar les esmenes i les
observacions que estimi oportunes.
En cas de reclamació per part del contractista respecte de les observacions formulades, el
responsable del contracte l’elevarà, amb el seu informe, a l’òrgan de contractació per a la seva
resolució.
Si el contractista no reclamés per escrit respecte a les observacions del responsable del
contracte, s’entendrà la seva conformitat quedant obligat a corregir o esmenar els defectes
detectats.
En serveis de prestació continuada, el plec de clàusules administratives podrà establir altres
formes de constatar la correcta execució dels serveis prestats.
7a. Recepció dels treballs i serveis
Quan la prestació s’ajusti a les condicions del contracte procedirà la seva recepció i s’estendrà
l’acta corresponent que serà signada pel responsable del contracte i el representant legal del
contractista.
Si la prestació no fos ajustada a les condicions necessàries per procedir a la seva recepció es
donaran per escrit les instruccions oportunes al contractista a fi que esmeni els defectes
observats i acompleixi les seves obligacions en el termini que per això es fixi; no procedirà la
recepció fins que les instruccions hagin estat complimentades, estenent-se llavors l’acta
corresponent.
En serveis de prestació continuada, el plec de clàusules administratives podrà preveure altres
formes de recepció.
L’acta de recepció serà estesa per triplicat exemplar, un dels quals serà incorporat a l’expedient
de contractació.
8a.Termini de garantia (en mesos o anys)
1 mes, des de la finalització del contracte.
9a.Obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals
1. El contractista està obligat al compliment de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
Prevenció de Riscos Laborals i restant legislació general i sectorial aplicable en aquesta
matèria respecte dels treballadors adscrits a la contracta.
2. En el supòsit de concurrència de treballadors del contractista amb altres treballadors en un
centre de treball municipal, l’Ajuntament vetllarà pel compliment de la normativa de
prevenció de riscos laborals per part de les empreses que presten serveis corresponents a
la pròpia activitat en els termes establerts pel RD 171/2004, de 30 de gener, pel qual es
desenvolupa l’art. 24 de Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos
Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials.
L’Ajuntament facilitarà a l’empresa que resulti adjudicatària del contracte els documents i
informació a que es refereix l’art. 7 del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, relatius a:
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Avaluació de riscos del centre de treball, mesures de prevenció, pla d’emergència i
qualsevol altre que correspongui.
El contractista resta obligat a presentar, abans de formalitzar-se l’acta d’inici de prestació
del servei, els documents que seguidament s’indiquen en compliment del que disposa l’art.
10.2 del Reial Decret 171/2004:
a) Avaluació de riscos i planificació de l’activitat preventiva.
b) Compliment de les obligacions en matèria d’informació i formació respecte dels
treballadors que vagin a prestar serveis al centre de treball.
c) Qualsevol altre que l’Ajuntament consideri convenient o necessari.
3. El contractista tindrà accés a la documentació municipal a través de la plataforma
informàtica autoritzada per l’Ajuntament en la forma que li serà indicada pel responsable
del contracte i haurà de presentar el documents a través de la mateixa plataforma.
10a. Control de qualitat
Es podrà consignar una quantitat o percentatge del preu, destinat a la contractació d’auditoria
tècnica o de control de qualitat del servei.

11a. Normativa sectorial aplicable
- Llei 15/2009, de 22 de juliol, de Mediació en l’àmbit del Dret Privat de Catalunya,
desenvolupada pel Decret català 135/2012, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el seu
reglament.
-

Ordenança sobre soroll, vibracions i olors, de Sant Cugat del Vallès, de 4 de maig de
2018.

-

Ordenança de Convivència Ciutadana, de Sant Cugat del Vallès, de 30 de novembre
de 2002.

-

Reglament del Servei de Mediació, de Sant Cugat del Vallès, de 28 d’abril de 2014.

12a. Documentació que facilita l’Ajuntament
Memòria 2017 i Memòria 2018.
F_GRPFIRMA_TÈCNIC/A

F_GRPFIRMA_CAPS

Signat digitalment per:
Tècnica de Ciutadania
Anna Belen Ugencio
26-06-2019 12:29

Signat digitalment per:
Cap de la Secció de Ciutadania
Anna Soler
27-06-2019 13:52
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