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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIO
DEL SERVEI DE VIGILANCIA I SEGURETAT D’EDIFICIS, LOCALS, ESPAIS
MUNICIPALS I ACTES DIVERSOS AL TERME MUNICIPAL DE L’HOSPITALET.
1.- OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte d’aquesta contractació és el servei de Vigilància i Seguretat d’edificis, locals i
espais municipals ubicats principalment a :
EDIFICIS MUNICIPALS
1. Ajuntament casa Consistorial
2. Ajuntament Edifici B
3. Palauet de Can Buxeres
4. Edifici Girona
5. Edifici La Farga SA
6. Edifici Migdia
7. Edifici Cemfo
8. Edifici Gornal Activa
9. Edifici Cobalto
10. Oficina de l’Habitatge
11. Centre Ana Diaz Rico
12. Centre Cultural Tecla Sala
13. Centre Cultural Bellvitge
(*) Serveis Socials Districte VI
(*) Regidoria Bellvitge
14. Museu l’Harmonia
15. Casa España
16. Estadi futbol L’Hospitalet
17. Dipòsit de vehicles
18. Edifici Migdia
(*) Sala de Control Guardia Urbana
19. Serveis de Benestar Social (SIOT)
20. Serveis de Benestar Social
21. Serveis Socials Districte I
22. Serveis Socials Districte II
23. Serveis Socials Districte III
24. Serveis Socials Districte IV-V
25. EAIA
26. CAID
27. Tecla Sala
28. Libèl·lula (Pla Director La Florida)

Plaça Ajuntament
C. Josep Prats
Parc Can Buxeres
C. Girona
C. Barcelona
C. Migdia
Carretera del Mig, 85
C.Can Tries, 20
C.Cobalto , 57
C.Llobregat , 116
Blocs la Florida
Av. Josep Tarradellas i Joan, 50
Plaça de la Cultura, 1
c. Barcelona
Joan Pallares 38
Residencia, 30
Parc de la Serp
C.Migdia 5-7
1ª planta edifici
Santiago de Compostela 8-10
Santiago de Compostela 12
C. Barcelona
Ronda la Torrasa, 105
Av. del metro, 18
C. Molí 14
Juan de Toledo 22
Edifici Can Colom
C. Tecla Sala , 11
C. Libèl·lula

(*) Diferents serveis dins un mateix edifici
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El servei de vigilància es realitzarà amb Vigilants Titulats i controlaran els edificis,
locals, i espais on es facin actes.
L’adjudicatari queda obligat a prestar el servei amb personal amb experiència al sector
de seguretat , en vigilància d’instal·lacions publiques, amb categoria professional de
vigilant de seguretat.
S’adjunta com annex 1 d’aquest Plec de condicions, el Pla Basic de Serveis, on
s’indiquen el horaris de prestació de serveis per centres, que es podrà modificar
segons les necessitats dels serveis municipals.
2.- CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL
La codificació corresponent de la nomenclatura de la Classificació Europea de
Productes per Activitats CPV 79714000-2 Servicios de Vigilancia.
El servei de vigilància es realitzarà de conformitat amb el present Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars, amb el conveni col·lectiu d’empreses de
seguretat (99004615011982), amb la Llei de Seguretat Privada 5/2014 i qualsevol
disposició legal que reguli aquests serveis.
S’haurà d’aportar la documentació conforme l’empresa s’adequa a la legislació vigent, i
disposa de les corresponents llicències i permisos per als treballs que li siguin
encomanats.
3.- CARACTERÍSTIQUES DELS EDIFICIS I LOCALS AMB SERVEI DE VIGILANCIA
Per a la correcta realització del servei s’han de tenir presents els següents aspectes en
cadascun dels edificis i /o locals :
Casa Consistorial ( Plaça de l’Ajuntament)
Edifici de planta baixa més dos plantes, connectat amb edifici B per un passadís al
primer pis.
Hi ha la Sala de Plens, que acull gran nombre de persones en actes puntuals
Entrada principal d’autoritats i visites protocol·làries.
Disposa de CCTV en planta baixa, on hi ha control de la Guardia Urbana.

Edifici Josep Prats
Edifici amb vuit plantes, i una planta soterrània, connectat amb edifici A per un
passadís al primer pis.
Entrada principal de personal funcionari i ciutadania i per recepció de paqueteria en
general.
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Disposa d’una entrada lateral per empreses proveïdores de materials
Disposa de lloc de control equipat amb dispositiu de seguretat CCTV, detector de
metalls, sensors i escàner, per a que el vigilant controli l’accés de persones usuaris i
visitants.
Aquests dos centres de treball (dos edificis) disposa de 5 càmeres externes i 4
internes.

Edifici Migdia ( C. Migdia, 5)
Edifici de 5 plantes més 1 planta soterrània. Disposa de pàrquing extern pels vehicles
de la guardià urbana, que comunica per lateral amb l’edifici.
Oficines municipals
Servei de Guardia Urbana
Disposa de lloc de control equipat amb dispositiu de seguretat CCTV i escàner, per a
que el vigilant controli l’accés d’usuaris i visitants de CCTV .
Sala de control i videovigilància . 2ª planta
Servei de visualització de càmeres de transit , dos vigilants tots els dies de la setmana,
24 hores.
Aquest edifici disposa de 10 càmeres externes i 24 internes.

Dipòsit de Vehicles Parc de la Serp ( Plaça del Parc de la Serp)
Edifici amb dues plantes soterrànies
Aparcament tancat destinat a vehicles retirats de la via publica.
Hi ha aparcaments en regim de concessió privada a particulars.
Accessos per rampes i per escales i ascensors.

Edifici Carrer Girona ( C. Girona, 10)
Edifici amb planta baixa més dues plantes.
A la planta baixa hi ha l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) que concentra gran nombre
de ciutadania en hores d’atenció al públic.
Connecta amb el recinte firal de La Farga SA.
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Durant la nit, es fa vigilància de l’edifici principal i edifici annex de La Farga SA , i es
fan rondes per ambdós edificis..
Disposa de lloc de control equipat amb dispositiu de seguretat CCTV, per a que el
vigilant controli l’accés a l’edifici.
Aquest edifici disposa de 4 càmeres externes i 9 internes.

Edifici La Farga SA ( C. Barcelona , 2 )
Edifici amb planta baixa més dues plantes d’oficines
Edifici amb un espai diàfan destinat a Fires esporàdiques, amb escales i una planta
amb diferents espais .
Disposa d’un espai amb dispositiu de seguretat CCTV, per a que el vigilant controli la
seguretat a l’edifici La Farga SA. Els caps de setmana i nits també es fan rondes a
edifici de carrer Girona.
Servei de dilluns a divendres de 20 h a 08 h i els caps de setmana 24 hores
Aquest edifici disposa de 4 càmeres externes i 5 internes.

Palauet de Can Buxeres ( Carretera d’Esplugas, 1)
Edifici de dues plantes situat al mig del Parc de Can Buxeres. Edifici distant
d’edificacions i transit de vehicles.
Per la nit, poc trànsit de persones al voltant. Aparcament a prop, d’us intensiu segons
els actes
Edifici destinat a actes institucionals, protocol·laris, reunions i actes diversos.
Contingut de l’edifici : Mobiliari, llums, quadres, escultures i complements de valor
patrimonial.
Existència d’un vial davant de l’aparcament i de la porta del darrere utilitzada com a
pas de veïns.
Servei nocturn de vigilància
Disposa de CCTV
Aquest edifici disposa de 9 càmeres externes i 1 interna.
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Edifici Cobalt (c .Cobalt, 57)
Edifici de planta baixa més quatre plantes d’oficines.
Planta soterrània per aparcament i magatzem d’estris i materials i espai habitual de la
brigada municipal d’obres.
Disposa de lloc de control equipat amb dispositiu de seguretat CCTV, per a que el
vigilant controli l’accés d’usuaris i visitants.
Aquest edifici disposa de 3 càmeres externes i 8 internes.

Centre Cultural Ana Diaz Rico (Blocs Florida, 15)
Edifici d’una planta. Espai destinat a activitats socioculturals del districte.
Disposa de 2 càmeres en pati interior i 2 en terrat del pati.

Local c. Libèl·lula cantonada c. LLorer
Planta baixa dins edifici d’habitatge. Local amb dos portalons de fusta i vidre, amb
persianes i portes de ballestes.
Obertura abans de les 8 del mati i tancament del local a partir de les 19 hores, dies
laborables.

Oficina de l’Habitatge ( C. Llobregat 116)
Edifici en planta baixa, dins un edifici particular.
Espai destinat a atenció a la ciutadania ( habitatge), gran afluència en horari d’atenció
al ciutadà.

CEMFO ( Carretera del Mig 85)
Edifici amb quatre plantes
Oficines i serveis municipals varis
Es fa recerca de feina i cursos per a joves. Gran afluència de gent.
Edifici exterior amb aparcament
Disposa de lloc de control equipat amb dispositiu de seguretat CCTV, per a que el
vigilant controli l’accés d’usuaris i visitants.
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Aquest edifici disposa de 6 càmeres externes i 8 internes.

Gornal Activa ( Can Tries , 20)
Edifici d’oficines amb dues plantes.
Edifici ampli, d’aules taller, serveis emprenedoria, formació, i assessorament laboral.
Es fa formació a diferents col·lectius.
Disposa de lloc de control equipat amb dispositiu de seguretat CCTV, per a que el
vigilant controli l’accés d’usuaris i visitants.
Aquest edifici disposa de 9 càmeres externes i 13 internes.

Centre Cultural Bellvitge ( Pl. de la Cultura, 1 )
Edifici de planta baixa més dues plantes : des de la biblioteca s’accedeix a terrassa
exterior.
Planta baixa amb auditori .
Serveis varis : Regidoria districte, serveis socials, centre cultural i biblioteca
Disposa de lloc de control equipat amb dispositiu de seguretat CCTV, per a que el
vigilant controli l’accés de persones usuaris i visitants.
Servei fixe de vigilància en horari de mati i tarda de tot l’edifici.
Serveis recurrents a diferents activitats
Aquest edifici disposa de 5 càmeres externes i 2 internes.
(*) En la planta segona d’aquest edifici hi ha un altre servei de vigilància pels serveis
socials de districte, horari que es comptabilitza al quadre de serveis socials.
En la planta baixa hi ha la regidoria , que disposa d’una borsa d’hores comptabilitzades
apart, per actes de la regidoria.

Centre Cultural Tecla Sala ( Av. Josep Tarradellas i Joan, 50)
Es composa de quatre edificis, situats en un espai ampli, obert, amb aparcament i
zona enjardinada.
Edificis destinats a Biblioteca, Sales d’Art i Exposicions, Entitats i oficines. També es
fan actes a l’espai exterior.

6/19

Disposa de lloc de control equipat amb dispositiu de seguretat CCTV, per a que el
vigilant controli l’accés d’usuaris i visitants.
Durant la nit, es fa vigilància de l’edifici principal i annexos , i es fan rondes per l’edifici
principal.
Aquest edifici disposa de 8 càmeres externes i 11 internes.

Edifici l’Harmonia ( Pl. Josep Bordonau i Balaguer, 6 )
Edifici amb planta baixa més dues plantes, destinat a actes i exposicions vàries.
Espais destinats per a l’exposició permanent del Fons d’art de la ciutat.
Disposa de lloc de control equipat amb dispositiu de seguretat CCTV, per a que el
vigilant controli l’accés d’usuaris i visitants.
Tres hores diàries en dies laborables i algun dissabte per activitats familiars.
Aquest edifici disposa de 12 càmeres internes.

Edifici Casa España ( C. Joan Pallares,38 )
Edifici planta baixa més una planta, destinat a exposicions.
Serveis en diumenge mati

Estadi municipal de futbol. ( C. Residencia, 30)
Espai obert amb dos accessos i aparcaments
Prestació de servei en els partits oficials del primer equip del CE L’Hospitalet.

Serveis Socials (SIOT), (c. Santiago de Compostela, 8)
Espais destinats a l’atenció dels usuaris de serveis socials ( atenció al públic)
Edifici de dues plantes ( planta baixa i primer pis)
Serveis Socials (c. Santiago de Compostela 10-12)
Espais destinats a l’atenció dels usuaris de serveis socials (atenció al públic)
Edifici de dues plantes ( planta baixa i primer pis)
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Serveis Socials districte I , (c. Barcelona, 125)
Espais destinats a l’atenció dels usuaris de serveis socials del districte (atenció al
públic)
Planta baixa, dins edifici d’habitatges.
Serveis Socials Districte II, (Ronda la torrassa, 105)
Edifici de planta baixa més 3 plantes
Espais destinats a l’atenció dels usuaris de serveis socials del districte (atenció al
públic).
Serveis Socials Districte III, (Av. del Metro, 18)
Planta baixa destinada a diferents espais municipals.
Espai dins un edifici d’habitatges.
Espais destinats a l’atenció dels usuaris de serveis socials del districte (atenció al
públic)
Serveis Socials Districte IV-V, (c. Molí 14)
Edifici de planta baixa més 3 pisos en alçada
Espais destinats a l’atenció dels usuaris de serveis socials del districte (atenció al
públic)
Serveis Socials Districte VI, (Plaça Cultura ,1)
Aquest servei es presta dins edifici Centre Cultural Bellvitge (*), segona planta.
Espai destinats a l’atenció dels usuaris de serveis socials del districte (atenció al
públic)
Serveis Socials EAIA, (Juan de Toledo, 22)
Planta baixa dins edifici particular
Diferents espais per atendre usuaris en relació atenció infància i adolescència.
Edifici Tecla Sala, Dependència ( Tecla Sala, 11 )
Planta baixa amb pis soterrani i 5 pisos en alçada
Espais per atendre usuaris en relació a l’atenció a la dependència
Serveis Socials CAID, (Edifici Can Colom, Plaça Can Colom, 1)
Edifici tipus masia rehabilitada, independent.
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Diferents espais per atendre usuaris en relació atenció a la dona
Regidoria de Bellvitge ( Pl. Cultura, 1 )
Hores per actes varis amb veïns i entitats del barri
El total d’hores previstes en aquest contracte, d’acord amb l’Annex 1 Pla de Serveis
és de 102.237 hores anuals, desglossades en :
Hores laborables diürnes
Hores laborables nocturnes
Hores festives diürnes
Hores festives nocturnes

67.151 hores
13.847 hores
13.775 hores
7.464 hores

4.- CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL SERVEI
4.1 Descripció del servei :
El servei es prestarà amb personal de seguretat qualificat, amb la categoria de vigilant
de seguretat que prestarà servei sense arma i correctament uniformat portant de forma
visible la seva tarja d’identitat professional (TIP).
-

El personal de seguretat ha de conèixer l’ús de l’escàner i/o arcs detectors, i
elements de videovigilància.

-

Alhora ha de tenir maneig i control de centrals de alarmes contra incendis,
intrusió i altres medis tècnics instal·lats als edificis municipals.

-

Exercir la vigilància i protecció de bens mobles i immobles, així com
protecció de les persones que puguin trobar-se en els edificis municipals.

-

Efectuar control d’accés i identificació, si fos necessari, sense retenció de la
documentació personal.

-

Requerir la inspecció de paquets, bosses de mà, maletins i d’altres estris que
portin els usuaris als edificis municipals, amb independència que sigui personal
municipal, en aquells casos que existeixi sospita de comissió de delicte, falta o
infracció.

-

Preveure i evitar la comissió d’actes delictius o infraccions en relació amb
l’objecte de la seva protecció.

-

Efectuar rondes periòdiques, segons les necessitats del servei. L’empresa
adjudicatària disposarà dels mecanismes necessaris per al seu control, i
comprovarà especialment l’existència de personal a l’interior de l’edifici.

-

Verificar que les vies contemplades com a vies d’evacuació estiguin lliures
d’obstacles i que la il·luminació en el seu recorregut funciona en tots els seus
punts.

la
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-

Impedir que existeixin obstacles en les immediacions de les portes
d’emergència, tals com vehicles aparcats o d’altre naturalesa, així com als
espais reservats per vehicles.

-

Efectuar controls d’identitat d’aquelles persones que circulin per espais no
contemplats o autoritzats per raons d’horaris, dates o activitats, acompanyantlos posteriorment a llocs permesos.

-

Fer complir les normes internes establertes i que es respectin i utilitzin
adequadament les instal·lacions i mobiliari d’edificis municipals.

-

Impedir que es cometin actes vandàlics , quan siguin previsibles i sospitosos.

-

Actuar d’acord als principis d’integritat, protecció i tracte correcte a les persones
evitant abusos, arbitrarietats i violències, actuant amb congruència i
proporcionalitat en la utilització de les seves facultats i dels medis disponibles.

-

Actuar amb la iniciativa i resolució que requereixin les circumstàncies, evitant la
inhibició o passivitat en el servei. No podran negar-se sense causa justificada a
prestar aquells serveis o tasques que s’ajustin a les funcions pròpies del lloc de
treball.

-

Vigilar els controls d’accessos del personal propi del centre i de la resta de
personal de l’Ajuntament així com de les empreses de manteniment i altres
usuaris del centre.

-

Custodia de les claus d’accés en cas que li siguin entregades

-

Informar l’empresa de seguretat de les deficiències que vagi observant en la
seguretat de l’edifici, instal·lacions, etc. que es traslladaran als serveis tècnics
municipals en comunicat d’incidència.

-

Col·laborar en les tasques d’evacuació dels edificis municipals davant
situacions d’emergència i d’acord amb el pla d’emergència establert a cada
edifici municipal.

-

Emetre comunicats d’incidències a diari.

-

I en general, qualsevol altre funció que tingui a veure amb les funcions del
vigilant de seguretat, encara que no constin detalladament en aquest plec,
sempre d’acord amb la normativa que regula el servei de vigilància i seguretat
privada.

L’adjudicatari es compromet a reforçar els serveis de control quan li siguin requerits
amb antelació i amb el numero suficient d’efectius que pugui garantir el control dels
edificis municipals.
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L’empresa adjudicatària assignarà un interlocutor-responsable per gestionar el
contracte i fer-ne el seguiment del mateix amb el Tècnic municipal. Alhora assignarà
un responsable d’equip de vigilància en concret per vetllar per la gestió imminent del
dia a dia ( per la cobertura dels serveis urgents, quadrants horaris dels treballadors, i
resolució d’incidències diàries que es puguin produir en el dia a dia de la prestació del
servei). S’ha d’informar del nom, cognom, càrrec i dades de contactes dels treballadors
esmentats, que com a mínim seran dos. L’empresa ha de dotar aquests treballadors
de les eines informàtiques necessàries per donar suport al servei municipal. Aquest
personal disposarà d’una direcció d’e-mail i un telèfon de contacte disponible 24 hores.
L’empresa adjudicatària quedarà obligada a retirar del servei al personal que no
procedeixi amb correcció en el desenvolupament del servei així com a la substitució
del mateix. L’adjudicatari garantirà que el servei es realitzi en les condicions
contractades, amb la qual cosa, elaborarà un Pla de serveis per a la supervisió de
l’esmentat servei mitjançant un sistema de control d’un dia/setmanal com a mínim.
D’aquests controls es donarà compte al tecnic responsable municipal mitjançant
informe de la situació com a control de qualitat intern sobre l’execució del contracte.
Alhora informarà sobre qualsevol incidència en el lloc de treball del seu personal.
L’empresa adjudicatària facilitarà els equips de protecció i les mesures necessàries i
vigilarà pel compliment de la normativa de Seguretat i Salut en el treball. L’Ajuntament
podrà sol·licitar documentació acreditativa del compliment de la legislació vigent en
matèria de treball.
L’empresa adjudicatària ha de disposar d’un centre o sala de control operatiu 24 hores
tots els dies de l’any.

4.2. Pla de Serveis, Protocols d’actuació, Calendari i Horaris
S’adjunta Pla Bàsic de serveis com Annex 1 d’aquest Plec.
El pla bàsic es composa de :
 Els serveis habituals als edificis i locals municipals.
 Els serveis recurrents; activitats que les diferents àrees desenvolupen a la
ciutat i tenen un calendari previst que pot modificar-se o fins i tot no realitzarse.
 Bosses d’hores per implementar nous serveis i/o activitats puntuals a centres,
locals i espais dintre del terme municipal.
Els torns dels vigilants respectaran en tot cas els límits establerts a la legislació laboral
establint com a mínim per servei, el de 3 hores.
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L’adjudicatari disposarà de personal suficient per a cobrir les baixes, vacances, i
qualsevol incidència que afecti al seu personal, per a que el Pla Basic de Serveis no
es vegi afectat per les mateixes, evitant així els descoberts o buits.
En cas que es produeixin descoberts en un servei sense que es comuniqui als serveis
municipals, s’establiran penalitzacions .
Protocol per serveis recurrents ( habituals)
S’entén per serveis recurrents, aquells serveis que no son diaris, però que any rere
any són habituals o similars als habituals.
El servei tècnic comunicarà la necessitat de servei recurrent amb un mínim de 48
hores. Dins les següents dotze hores l’empresa ha de donar resposta sobre la
cobertura del servei.
Protocol d’actuació en cas d’incidència per part de l’empresa.
Quan l’empresa tingui coneixement que es produeix un retard o un forat en el servei,
ho comunicarà immediatament al tecnic municipal.
L’empresa cobrirà immediatament el servei amb un altre treballador per tal de causar
el mínim prejudici possible. Es preveu com a màxim 2 hores per la cobertura del servei
per incidència o eventualitat. En cas que no es cobreixi, es podrà penalitzar
l’adjudicatari d’acord amb el que s’estableix a la clàusula 13 d’aquest Plec.

Protocol per modificacions de contracte ( serveis nous que no s’inclouen al Pla
bàsic de Serveis)
S’entén per servei nou aquell que no està previst al pla bàsic de serveis, i s’ha
d’aprovar per l’òrgan de contractació i ser conformat per l’adjudicatari, donat que
suposa una modificació del contracte, sempre d’acord amb els supòsits previstos en
aquest plec i a la llei de contractes.
El servei municipal comunicarà la modificació del contracte a l’adjudicatari per a la
seva acceptació que un cop acceptada en els terminis que regula la legislació
contractual, s’haurà d’iniciar un cop s’aprovi per l’òrgan de contractació.
En cap cas la modificació del contracte suposarà l’establiment de nous preus no
previstos al contracte.
Protocol de rondes nocturnes en edifici CC Tecla Sala i Edifici La Farga i C.
Girona
El servei de vigilància en horari nocturn implica la realització de rondes als edificis per
verificar la seguretat de tot l’edifici. S’estableixen com obligatòries tres rondes durant
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el torn de nit que s’hauran de concretar un cop adjudicat el contracte, i en funció de
l’oferta presentada.

Canals de comunicació
Les comunicacions a l’empresa adjudicatària, per cobrir serveis extres, i per comunicar
serveis urgents i d’altres incidències que es puguin donar, es faran per correu
electrònic.
L’empresa adjudicatària ha de donar resposta sobre la cobertura del servei com a
màxim dins les dotze hores següents al comunicat de necessitat.
L’empresa designarà un correu electrònic i un telèfon mòbil operatiu 24 hores, que
serà operatiu amb el personal esmentat al punt 4.1. i adscrits al seguiment del
contracte.
S’estableix el e-mail com a canal preferent de comunicació.
L’empresa ha de dotar aquest personal de les eines informàtiques necessàries per
donar suport al servei municipal.
L’Ajuntament podrà efectuar les inspeccions i els controls que consideri oportuns per
tal de detectar qualsevol anomalia en la prestació del servei. Alhora pot demanar
rotació del personal entre els diferents edificis i serveis municipals quant ho consideri
adient.

4.3.
Uniformitat, formació , dotació de material , equips i sistemes de
comunicació:
 Els vigilants hauran de tenir la formació adient segons la legislació de
seguretat en relació tan amb les funcions que realitzin com en prevenció de
riscos laborals.
 El personal haurà d’anar uniformat de manera adequada.
L’empresa
adjudicatària vetllarà per la bona presencia del personal al seu servei,
uniformant-los pel seu compte.
 El personal ha de tenir el material i equip necessari per realitzar les seves
funcions. En tots cas l’empresa adjudicatària dotarà el personal de walkietalkies de llarg abast, micròfons, o eines similars per desenvolupar
correctament les seves funcions i tasques a la via publica amb afluència de
gent ( festes o d’altres tipus d’esdeveniments a la via publica,). S’haurà
d’especificar en l’oferta el material i equip amb que es dotarà el personal,
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incidint en el personal que realitzi tasques a la via publica amb gran afluència
de gent.
 El personal ha de tenir, en cada lloc de treball, llanternes, guants anti-tall. Als
edificis Josep Prats i Migdia, els vigilants han de d’estar dotats d’armilles
antibales.
 L’adjudicatari es compromet a reforçar els serveis de control quan li siguin
requerits amb antelació i amb el nombre suficient d’efectius que pugui garantir
el control dels edificis municipals.
 Es valorarà com a millora la dotació dels següents elements:


Desfibril·ladors a 13 edificis municipals



Dos escàners i dos arcs de seguretat per a dos edificis : Josep Prats i
edifici Girona ( La Farga)



Aplicació i/o programes informàtics a disposició de l’Ajuntament per
gestionar incidències i qualsevol altre gestió .

L’empresa adjudicatària es compromet a fer-se càrrec del manteniment en quant a
funcionalitat i en quant a acompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals,
durant la durada del contracte i la possible prorroga. Aquests aparells han d’estar
operatius sempre.
En qualsevol cas, haurà d’aportar els certificats que marqui la legislació vigent i
qualsevol documentació relacionada als llocs de treball del personal que es faci càrrec
de la utilització d’aquests aparells en quant a vigilància de la salut i prevenció de riscos
laborals.

5.- SUBROGACIO DEL PERSONAL
A efectes de l’article 130 de la Llei 9/2017 s’adjunta com Annex 2 d’aquest Plec,
relació de personal que actualment presta serveis.
6.- DURADA DEL CONTRACTE
El present contracte tindrà una durada de dos anys, preveient com a data d’inici l’1
d’octubre de 2021 i amb possibilitat de prorroga de dos anys.

7. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
El Pla basic de serveis es podrà modificar en funció de les necessitats de l’Ajuntament
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- per incorporar serveis fixos i/o puntuals en els edificis, locals i espais municipals per
noves necessitats dels serveis municipals.
- per adaptacions que resultin dels plans de Seguretat dels edificis municipals
- per serveis extraordinaris que s’hagin de realitzar per donar cobertura activitats i
serveis no habituals.
Les modificacions es fixen en un percentatge fins al 20%, d’acord amb l’article 204 de
la LCSP.
Per procedir a la modificació caldrà l’acord de l’òrgan municipal competent amb
audiència del contractista, i s’aprovarà d’acord amb el procediment previst a la LCSP.
En cap cas es podran establir nous preus no previstos al contracte.
8.- OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI/A
El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de la
qual, en tots els seus termes, tindrà el caràcter d’obligació essencial del contracte.
El seu incompliment comporta la imposició de les penalitats que es preveuen en la
clàusula dotzena d’aquest plec, responent la garantia definitiva d’aquestes penalitats.
L’adjudicatari haurà de presentar dins el primer mes des de la formalització del
contracte, el Pla de Serveis o Pla de Treball amb el contingut compromès a la seva
oferta , més la següent informació:





Sistema de Seguiment i control, informes, comunicats d’incidències, etc.
Pla de reforços del personal
Renovacions anuals del vestuari
Pla de formació dels treballadors

Són essencials les següents obligacions :

1.

2.

3.

4.

Complir els horaris del serveis d’acord amb el Pla basic de Serveis i el Plecs de
Tècnic de condicions.
Garantir el normal funcionament i la continuïtat del servei, de conformitat amb les
condicions establertes en el present plec i el de condicions administratives, sense
que pugui produir-se cap interrupció del servei.
Tenir capacitat de disseny i organització eficient dels quadrants horaris fixes i
possibles canvis i nous serveis d’acord amb l’objecte de la prestació del servei.
Disposar d’una organització de recursos humans estable, capaç de resoldre la
substitució de personal i cobertura d’incidències laborals amb immediatesa,
assegurant que aquestes no puguin afectar al funcionament del servei.
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Coneixements i/o experiència del personal adscrit al servei o en serveis similars al
que es proposa en el present contracte.

5.

Comunicar per escrit al tècnic municipal responsable del contracte de totes les
incidències de servei d’acord al protocol d’actuació en cas d’incidència.

6.

L’adjudicatari reforçarà els serveis de control quan li siguin requerits amb antelació
i amb el numero suficient d’efectius que pugui garantir el control dels edificis
municipals.

7.

L’empresa adjudicatària quedarà obligada a retirar del servei al personal que no
procedeixi amb correcció en el desenvolupament del servei així com a la
substitució del mateix. Alhora quedarà obligada a rotar el personal en cas que el
servei tècnic ho consideri adient.

8.

L’adjudicatari garantirà que el servei es realitzi en les condicions contractades,
amb la qual cosa, elaborarà un Pla de Serveis per a la supervisió de l’esmentat
servei mitjançant un sistema de control d’un dia/setmanal com a mínim. D’aquests
controls es donarà compte al tecnic responsable municipal mitjançant informe de la
situació com a control de qualitat intern sobre l’execució del contracte. Alhora
informarà sobre qualsevol incidència en el lloc de treball del seu personal.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

L’empresa facilitarà els equips de protecció i les mesures necessàries i vigilarà pel
compliment de la normativa de Seguretat i Salut en el treball. L’Ajuntament podrà
sol·licitar documentació acreditativa del compliment de la legislació vigent en
matèria del treball.
En tot cas l’empresa adjudicatària ha d’aportar certificat conforme disposa d’una
assegurança de responsabilitat civil per capital mínim de 300.506,10 € d’acord
amb el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, que aprova el Reglament de
Seguretat Privada.
Disposar d’una sala o centre de control 24 hores tots els dies de la setmana.
Complir el contracte amb estricta subjecció a aquests plecs de condicions
tècniques de prestació del servei.
En cas que s’hagin valorat com a millores la dotació de desfibril·ladors, telèfons
mòbils, arcs de seguretat, escàners, aplicació informàtica, pla de rondes, etc.,
l’adjudicatari haurà de presentar un “Pla d’implementació de millores” de tot els
elements que es posen a disposició del servei tecnic, dins el primer mes després
de la formalització del contracte.
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15.

Alhora es presentarà un Pla de Treball/ Serveis acabant de definir l’operativa del
servei, que es consensuarà amb el servei tècnic per la correcta execució del
contracte

És condició essencial del contracte

-

Que l’empresa adjudicatària acompleixi amb el Conveni col·lectiu d’empreses
de seguretat , i resta de normatives laborals.

-

Que l’actual responsable dels vigilants adscrits al contracte, encarregat dels
quadrants del personal, incidències, operativa amb resposta immediata amb els
tècnics municipals, durant la seva jornada laboral i excepcionalment donant
suport fora de la seva jornada laboral, haurà de ser la mateixa persona que
actualment desenvolupa aquestes tasques, donat que te la formació i
experiència específica per a realitzar-les

-

Que el personal adscrit a la sala de control de mobilitat, , per la complexitat de
les tasques realitzades haurà de tenir la formació especifica adient i per tant
ha de ser sempre el mateix personal. Alhora es donarà formació específica a
d’altres vigilants per tal de donar cobertura qualsevol incidència dels
treballadors habituals o en cas que es modifiqui el nombre de vigilants adscrits
a la sala.

-

L’adscripció dels mitjans materials indicats a l’oferta.

9. PROTECCIO DE DADES I COMPROMÍS DE CONFIDENCIALITAT
L’execució d’aquest contracte no comportarà el tractament de dades personals.
L’Ajuntament no posarà a disposició de l’empresa adjudicatària cap informació
relacionada amb dades de caràcter personal”.
10.- FACTURACIÓ
Per verificar el seguiment del contracte, abans d’emetre les factures s’emetrà, per cada servei,
el quadre horari mensual efectivament realitzat, per a que sigui validat pel servei tècnic.
Es facturarà per serveis, d’acord amb el següent criteri:

-

Per serveis habituals. Una factura per cada edifici on es presti servei de
manera continuada.
Per serveis recurrents . Una factura per acte recurrent en el calendari, per
exemple : Festes Primavera, per Amor a l’art, Mobile World, etc.
Altres casos : D’acord amb les directrius del servei tècnic.
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En tot cas, l’empresa adjudicatària rebrà les indicacions oportunes un cop adjudicat el
contracte.
L’empresa adjudicatària enviarà cada mes copia dels impresos formalitzats TC1 i TC2,
del personal que treballa per l’Ajuntament.
11.- REGIM SANCIONADOR
11.1. Incidències:
La relació d’incidències tipificades en funció de la gravetat i que poden aparèixer
durant l’objecte d’aquest contracte, es recolliran i quantificaran d’acord amb la següent
classificació:
11.1.1. Incidències molt greus:




No realitzar el servei sense justificació i sense previ avís al Servei Municipal.
El retard de puntualitat, per causa imputable a l’empresa, més de 30 minuts, 4 o
més vegades al mes.
Acumular o reiterar tres incidències greus en el transcurs de sis mesos de
prestació del servei.

11.1.2. Incidències greus:




No realitzar el servei sense justificació i sense previ avís al Servei Municipal, amb
24 hores hàbils d’antelació.
El retard de puntualitat, per causa imputable a la empresa, entre 15 i 30 minuts, 4 o
més vegades al mes.
Acumular o reiterar tres incidències lleus en els transcurs de sis mesos de
prestació del servei.
11.1.3 Incidències lleus




No realitzar el servei sense justificació, si la comunicació es fa amb menys de 48
hores hàbils.
El retard de puntualitat, per causa imputable a la empresa, menys de 15 minuts,
més d’una vegades al mes.

12.- PENALITATS
Les sancions o penalitzacions hauran de guardar la necessària proporcionalitat amb la
gravetat dels fets constitutius de la infracció i es graduaran en atenció als criteris
següents:
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Tipologia de la infracció.
Efectes de la infracció directament sobre el servei.
L’existència de reiteració o de reincidència en la infracció.

Les sancions o penalitzacions que s’imposin seran independents entre si i per tant,
acumulatives i s’entendran sense perjudici del fet que el contractista hagi de reparar
els danys i perjudicis ocasionats.
Les quanties de les sancions seran les següents:


Incompliment lleus:
es penalitzaran cadascun d’ells per la quantitat de 50,00 € acumulatius, així, les
penalitzacions aniran des de 50,00 € fins a 150,00 €



Incompliments greus:
es penalitzaran cadascun d’ells per la quantitat de 100,00 € acumulatius, així, les
penalitzacions aniran des de 100,00 € a 300,00 €



Incompliments molts greus:
davant d’aquests, l’Ajuntament podrà adoptar les següents mesures:
 Imposar penalitzacions per la quantitat de 300 € cadascuna, que poden ser
acumulatives si s’ha comès més d’un incompliment, així, les penalitzacions
aniran des de 300 € a 900 €
 Imposar el pagament de les despeses ocasionades amb motiu de la no
cobertura del servei de vigilància.

Així mateix, a més de la penalitzacions per incompliment que puguin ser deduïdes de
la facturació, es realitzarà la deducció de la despesa corresponent a aquells serveis no
realitzats o d’aquells no realitzats correctament sense prejudici que s’estableixin com a
penalització les despeses, justificades pels diferents serveis, ocasionades per
activitats que no es puguin realitzar per la no realització del servei contractat.
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