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1. OBJECTE DEL CONTRACTE

El present contracte de serveis, té per objecte la prestació del servei de consergeria i coordinació del
camp municipal de futbol de Les Roquetes, al terme municipal de Sant Pere de Ribes.
Els seus principals objectius són:
- Aconseguir el millor aprofitament possible de les instal·lacions del recinte.
- Coordinar les necessitats de les entitats amb la disponibilitat dels espais existents.
- Prestar amb la màxima qualitat possible els serveis de consergeria i atenció als usuaris.
- Mantenir en perfecte estat de funcionament, neteja i conservació les instal·lacions.
- Solucionar les incidències que puguin sorgir, amb el mínim temps possible.
L'adjudicatari haurà d’executar les prestacions segons s’assenyala en el present plec, on es relacionen
els serveis objecte del contracte, el personal i les seves dedicacions estimades, les tasques a realitzar i
la seva freqüència, i les especificacions dels mitjans que s’hauran d’utilitzar.
Es fa constar explícitament que la contractació de les activitats que en el present plec es detallen, no
significa de cap manera la cessió de la titularitat del servei ni tampoc de la propietat de les
instal·lacions i equipaments utilitzats, que correspondran sempre i en tot moment a l’Ajuntament.
El present plec té caràcter contractual i serà signat en prova de conformitat per l’empresa adjudicatària,
juntament amb altres documents, en l'acte de formalització del contracte.
L'empresa adjudicatària estarà obligada a executar les tasques objecte del contracte d'acord amb
l’establert en el present plec de prescripcions tècniques particulars (PPTP), en el plec de clàusules
administratives particulars (PCAP), més les tasques que hagi presentat l’empresa adjudicatària en la
seva oferta, sempre d’acord amb la normativa que sigui d’aplicació.

2. ABAST DEL CONTRACTE

L'abast del contracte inclou els serveis corresponents a la consergeria i la coordinació del camp de
futbol municipal de Les Roquetes.
Fins l’actualitat, el servei de consergeria i coordinació del camp municipal de futbol de Les Roquetes ha
estat prestat com a gestió indirecta de l’explotació conjunta del servei del bar i del servei del camp de
futbol, sota la modalitat de concessió, com a contracte administratiu de gestió de serveis públics,
d’acord amb l’anterior normativa de contractació.
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes s’ha fixat l’objectiu de millorar la qualitat del servei, aconseguint
una major especialització tant en les tasques de consergeria com en la coordinació amb les entitats
esportives usuàries de les instal·lacions. Per això es volen separar aquestes tasques, fins ara
complementàries de l’activitat del bar, i es vol dotar d’un servei de consergeria específic que cobreixi la
totalitat de les franges horàries d’ús del camp de futbol, i es vol disposar també d’un coordinador del
servei que planifiqui i gestioni l’ús del recinte d’acord amb les necessitats de les diferents entitats i
usuaris, i alhora promogui noves activitats esportives si és possible.
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No és considera convenient la divisió del present contracte en lots diferenciats, pel que es preveu la
licitació d’un únic lot. El conjunt dels serveis previstos inclourà, amb la finalitat de garantir la qualitat del
servei i el seu correcte funcionament, les següents prestacions:
- Prestació P1, serveis de consergeria.
- Prestació P2, serveis de coordinació.
Els mitjans personals, tècnics, equips i vehicles necessaris per a la correcta prestació del servei, amb
les especificacions mínimes assenyalades al present plec, més les que es proposin, seran a càrrec de
l’empresa adjudicatària.
En l’Annex 1 del present PPTP hi ha l’estudi econòmic del servei. Per al càlcul del pressupost base
anual del present contracte, la determinació del preu es realitzarà mitjançant l’aplicació de preus
unitaris de la dedicació del personal adscrit en cada una de les dues prestacions, i la seva suma
donarà lloc al preu del conjunt del servei.
En l’Annex 2 del present PPTP s’exposa informació complementària del servei, respecte algunes de les
tasques a realitzar, així com informació d’altres serveis de conservació i manteniment de les
instal·lacions que ja es presten en el recinte. També s’inclou el detall de l’inventari de l’equipament
esportiu que el contractista haurà de deixar en les mateixes condicions amb les que li han estat
lliurades per iniciar la prestació del servei.
Per tal que els licitadors puguin tenir un major coneixement de les instal·lacions, i puguin disposar de la
màxima informació possible per formular les seves ofertes, també es programarà una visita al recinte
en els primers dies del termini de presentació de propostes. La data de la visita es penjarà en el perfil
del contractant de l’Ajuntament.
L’objectiu principal de la visita pels licitadors serà fer conèixer les instal·lacions, i així disposar de la
informació necessària per elaborar el seu Pla de treball i l’oferta econòmica, i proposar les millores de
les prestacions amb l’objectiu de facilitar una correcta execució del contracte.
El contracte podrà ser modificat per raons d'interès públic. Les modificacions previstes del contracte
seran degudes a modificacions de les necessitats del servei:
- pel canvi en el número d‘equips o entitats esportives que utilitzin les instal·lacions.
- pel canvi d’horaris i freqüències d’ús en qualsevol de les instal·lacions del recinte.
- per una major freqüència d’incidències en la conservació i manteniment de les instal·lacions.
- per un augment justificat del públic assistent en els esdeveniments esportius realitzats.
- per un augment de les activitats extraordinàries que tinguin lloc en les instal·lacions.

3.- ESPAIS I SUPERFÍCIES

El recinte és l’adequat per un camp de futbol 11 de gespa artificial, que es pot transformar en dos
camps de futbol 7 quan calgui, amb l’equipament de la totalitat del material esportiu necessari per a la
pràctica del futbol. Contempla els espais a l’aire lliure i les superfícies construïdes, amb una superfície
total de 6.263 m2, que s’exposen a continuació:

Espai a l’aire lliure:
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Recinte espai de joc
Espai públic perimetral

5.700,00 m2
150,00 m2

Total superfície aire lliure

5.850,00 m2

La conservació i neteja de la zona d’aparcament situada en l’exterior de la instal·lació esportiva també
s’inclou en les tasques a realitzar pel contractista, que alhora haurà de tenir cura de la zona
enjardinada de la façana d’una part del recinte.
Espai construït:
Zona de vestíbul i control d’accés
Espais de circulacions horitzontals
Zona d’infermeria amb servei adaptat
Magatzem instal·lacions tècniques
Vestidors i serveis adaptats
Vestidors de tècnics i àrbitres
Serveis pel públic
Magatzems material i general

22,20 m2
16,95 m2
11,95 m2
23,50 m2
149,32 m2
20,89 m2
13,45 m2
35,72 m2

Total Superfície PB construïda:

315,56 m2

Soterrani magatzems clubs
Soterrani circulació vertical
Magatzem auxiliar neteja

82,10 m2
11,52 m2
3,81 m2

Total Superfície Soterrani:

97,43 m2

Per altra banda, en el recinte esportiu hi ha la zona destinada a bar, que serà objecte d’un altre
contracte, amb una superfície total construïda destinada a bar de 97 m2 formada per la zona de local
social del bar, la seva cuina i serveis higiènics adaptats. També inclou una terrassa de 87 m2, i els
magatzems de l’activitat amb una superfície de 71 m2. Totes aquestes zones seran gestionades i
mantingudes pel seu concessionari. Val a dir que els magatzems del bar estan a la planta baixa, per
tant, caldrà tenir bona coordinació, col·laboració i entesa entre concessionari del bar i prestador del
servei de consergeria i coordinació de la instal·lació per tota la gestió en general i pel tema alarmes,
claus, etc.

4. DURADA I FINANÇAMENT

El present contracte de serveis tindrà una durada màxima des de la seva formalització i data d’inici, de
DOS ANYS (2), amb una previsió inicial de començar el servei el febrer de 2020.
La seva vigència es podrà prorrogar anualment fins a un màxim de dos anys més, pel que la durada
màxima del present contracte, incloses les dues possibles pròrrogues, serà com a màxim de QUATRE
ANYS (2+1+1).
Les pròrrogues seran obligatòries per al contractista amb el preavís almenys amb dos mesos
d’antelació, i en cas d’extinció normal del contracte l’empresa adjudicatària s’obliga a continuar la
prestació del servei fins a l’adjudicació d’un nou contracte, d’acord amb el que estableix l’article 29 de
la LCSP.
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El present contracte es finançarà de les corresponents aplicacions pressupostàries del pressupost
municipal, destinades a la conservació i manteniment dels equipaments esportius municipals.
Es tracta d’una despesa plurianual, pel que la despesa derivada de l’execució del present contracte
anirà imputada als pressupostos generals dels exercicis que corresponguin a la seva durada.
L’import dels serveis realitzats es justificarà mitjançant l’aportació per part de l’empresa adjudicatària,
de les corresponents factures mensuals de cada prestació. Les factures mensuals seran les resultants
de la divisió de l’import anual de cada prestació per 12 mesos, i en l’última factura es liquidaran les
hores reals efectives que s’han realitzat.
Per agilitar tràmits, també es podria acordar que es presenti una única factura mensual per la totalitat
del servei si des de l’Ajuntament es creu oportú. El pagament de les factures s’efectuarà un cop s’hagi
donat conformitat a aquestes i també a la resta dels documents que el contractista ha de lliurar
periòdicament.

5.- NORMATIVA D’APLICACIÓ

La prestació del servei haurà de ser efectuada d’acord amb els reglaments i normativa que són
d’aplicació en l’àmbit de la conservació i manteniment de les instal·lacions esportives municipals. Així
doncs, l’empresa adjudicatària haurà de garantir que es compleixen les diferents reglamentacions que
afecten la correcta prestació del servei, i en general, vetllarà pel seu compliment. Entre la normativa
que en general serà d’aplicació s’hi troben:
- Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i els seus documents bàsics.
- Lllei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
- Reial Decret 842/2002, de 20 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió (REBT) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITC-BT.
- Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d'Instal.lacions Tèrmiques
als Edificis (RITE), i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITC-IT.
- Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció
contra incendis (RIPCI).
- Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol, pel que s'aprova el Reglament tècnic de distribució i
utilització de combustibles gasosos i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITC-ICG.
- Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel que s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de
l’aigua de consum humà.
- Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel que s’estableixen els criteris higiénico-sanitaris per a la
prevenció i control de la legionel·losis
- Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel que s’estableixen les condicions higiénico-sanitàries per a la
prevenció i el control de la legionel·losis.
- Reial Decret 2060/2008, de 12 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament d’equips a pressió
(REP) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITC-EP.
- Llei 9/2014, del 31 de juliol, de seguretat industrial dels establiments, instal·lacions i els productes.
- Instruccions Tècniques Complementàries aprovades per la Generalitat de Catalunya, i les normes i
instruccions d’àmbit estatal que siguin d’aplicació.
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- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de
26 de febrer de 2014.
- Llei de l’Esport

El llistat exposat assenyala únicament les principals reglamentacions que són d’aplicació a les
prestacions objecte del contracte, a efectes informatius, i en cap cas és limitatiu. Caldrà complir amb la
totalitat de la normativa vigent que sigui d’aplicació, amb les seves correccions i modificacions, i en tots
els àmbits que afectin els treballs que s’executin.

6. ORGANITZACIÓ GENERAL

En la presentació de les proposicions en la licitació del contracte, les empreses lliuraran una proposta
de Pla de treball, que haurà d'incloure, entre d’altres, els següents aspectes:
- Proposta de consergeria, mitjans, personal, tasques, quadrants i organització del servei.
- Proposta de coordinació, mitjans, personal, tasques, dedicació i organització del servei.
- Atenció als usuaris i entitats, incidències, queixes i suggeriments.
- Proposta de neteja, protocols, mitjans, equips i productes.
- Proposta de manteniment, protocols, mitjans, equips i productes.
- Aplicacions informàtiques en la gestió del servei.
- Seguiment i verificació de la qualitat del servei.
- Models i contingut dels comunicats mensuals, factures, i altres informes.
- Formació del personal, amb la planificació de cursos i hores.
- Informació i comunicació amb el responsable municipal.
- Experiència, currículum i dedicació del responsable del contractista.
- Mesures ambientals, gestió dels residus i afectació en l’entorn.
- Prevenció de riscos laborals i seguretat i salut en el treball.
Una vegada formalitzat el contracte i abans del primer dia de prestació del servei, els responsables de
l'empresa adjudicatària es reuniran amb el responsable municipal del servei i amb l’anterior contractista
si s’escau, per tal d'organitzar la transició del servei i els primers dies dels treballs.
La supervisió dels treballs correspondrà en general al Servei d’Esports de l’Ajuntament de Sant Pere
de Ribes, que seran coordinats pel responsable municipal del servei que s’hagi designat.
L’empresa adjudicatària accepta les instal·lacions actuals, pel que realitzarà les seves tasques en
aquestes, amb les condicions actuals de cadascun dels seus elements. Aquesta acceptació l’obliga a
mantenir els elements de tota classe instal·lats en les instal·lacions on es presten els serveis.
L’empresa adjudicatària es farà càrrec del servei amb personal propi per a la prestació P1, i només
parcialment podrà contractar la prestació P2 a persones amb la capacitació i experiència suficient, o
empreses externes qualificades i acreditades a tal de realitzar puntualment treballs complementaris.
L’Ajuntament podrà sol·licitar en qualsevol moment al contractista que substitueixi qualsevol persona
assignada al servei que, sota el seu criteri, no executi de forma satisfactòria les tasques que li han
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estat encomanades. L'empresa adjudicatària donarà compliment a aquest requeriment dins d'un termini
màxim d’un mes des de la seva recepció.
El contractista garantirà l'assignació per al servei d'una plantilla estable i amb baixa rotació del
personal, exceptuant els casos que per motius justificats, a requeriment de l’Ajuntament o del propi
adjudicatari, es consideri necessària la substitució de determinades persones.
No es podrà contractar ni assignar al servei, personal amb una jornada diària, setmanal o mensual
superior a la legalment prevista. En cas de destinar nou personal al servei, aquest haurà de complir les
condicions assenyalades en l’oferta de l’empresa adjudicatària, i tenir la capacitat de comprensió
almenys dels dos idiomes oficials a Catalunya.
Pel que fa al personal, l'empresa adjudicatària estarà obligada al compliment del que disposi el conveni
col·lectiu de treball del sector vigent en el moment de la formalització del present contracte.
El contractista subministrarà al seu càrrec, uniformes per al personal adequats per la feina a realitzar,
d’acord amb el conveni col·lectiu. La indumentària corporativa subministrada periòdicament als
operaris ha de complir amb les característiques necessàries d'higiene i de seguretat. S'hauran de tenir
en compte els aspectes de comoditat, flexibilitat i capacitat de transpiració dels teixits, talla correcta, i
en definitiva que siguin uniformes que permetin el confort dels treballadors. Així mateix, el calçat tindrà
les característiques adequades pels treballs a realitzar.
A més de la periodicitat establerta en el conveni sectorial per a la roba d’hivern i roba d’estiu, si
l’Ajuntament ho creu convenient requerirà que es renovi total o parcialment el vestuari per tal de
garantir la bona imatge en els llocs de treball. Els licitadors presentaran en les seves ofertes la
proposta d’imatge corporativa del servei.
El contractista haurà de disposar de personal suplent amb la formació i experiència suficients, per
substituir les persones adscrites que presten els serveis objecte del contracte, en cas d’absències,
malalties o permisos particulars.
El responsable municipal del contracte s'abstindrà d'exercir sobre el personal del contractista funcions
directes, i en general els serveis municipals no podran donar instruccions o mandats directes a aquest
personal. Les comunicacions sempre es realitzaran a través del responsable designat pel contractista,
que serà qui controlarà directament el compliment pel personal de l'empresa de les seves obligacions
laborals, i qui determinarà els permisos, vacances o qualsevol altra incidència amb aquest personal.
L'Ajuntament no realitzarà cap control dels horaris i jornades dels operaris, ja que correspondrà a
l’empresa adjudicatària, i tampoc es contemplarà per part de l’Ajuntament cap tipus d’incentius per
l'especial rendiment d'aquests. Tot i que si que demanarà la informació necessària sobre el seu
compliment.
L'Ajuntament concedeix al contractista el dret d'utilitzar les instal·lacions destinades al servei per
realitzar les seves tasques i actuacions oportunes, tenint en compte allò que disposen les ordenances
municipals, i exceptuant els tributs que poguessin correspondre dels quals el contractista n'estarà
exempt, en ser un servei de propietat municipal i actuar com a mandatari de l'Ajuntament. En tot cas el
contractista deixarà en perfecte estat els espais després de realitzar els seus serveis.
El contractista es farà càrrec del material utilitzat durant el servei, com és el cas del material habitual en
les tasques quotidianes de conservació i manteniment.
El contractista es procurarà disposar dels espais necessaris per l’emmagatzematge del material que
pugui ser necessari per la realització del servei. Serà el responsable del seu subministrament i
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emmagatzematge. Aquest material no es podrà deixar en cap moment en la via pública o instal·lacions
municipals sense autorització prèvia, i es donaran les instruccions precises per tal de deixar tot el
material al lloc disposat per aquesta funció, deixant l’espai ordenat i endreçat.
En cap cas podrà el contractista realitzar activitats privades, per compte propi o per compte d’altres,
que estiguin relacionades amb les prestacions del servei i els seus usuaris.
Cal recordar que en el present contracte es treballarà amb infants i joves dels equips esportius, pel que
l’empresa adjudicatària haurà d’acreditar si s’escau que els seus treballadors destinats al servei
compleixen amb la normativa d’aplicació en l’àmbit del treball habitual amb menors.
El contractista haurà de formar al seu personal en prevenció de riscos laborals, en plans d'emergència,
en l’aplicació dels Plans d’Autoprotecció que siguin d’aplicació, així com en el bon ús del material,
consumibles i la correcta gestió de residus (recollida selectiva i reciclatge). El temps invertit per
l'adjudicatari en aquesta formació i qualsevol altra serà al seu càrrec, i no podrà ser considerat temps
de servei prestat.
El responsable del servei de l'empresa adjudicatària informarà al responsable municipal de qualsevol
anomalia de funcionament en el servei, i les actuacions previstes per a la seva correcció, sempre que
es tracti d’incidències de certa importància mitjançant mail i trucada telefònica. Per a les incidències
menors, serà suficient que es trobin indicades en el comunicat mensual.

7.- PRESTACIÓ P1. SERVEIS DE CONSERGERIA

La prestació de serveis de consergeria inclou, entre d’altres, les funcions següents:
- Tenir cura de l’atenció al públic i les tasques de consergeria del camp de futbol, del control de les
persones, de la vigilància, vetllant que no es pertorbi l’ordre, i informant a la direcció de qualsevol
situació anormal que observin a fi que aquesta pugui adoptar les mesures pertinents.
- Atendre els usuaris i informar sobre el funcionament de la instal·lació.
- Prestar el servei de dilluns a diumenge, en els horaris en que s’utilitzin les instal·lacions.
- Realitzar la neteja complementària de la instal·lació. L’Ajuntament té contractada la neteja del
camp de futbol dins el contracte general de neteja d’equipaments municipals, que es fa en horaris
de matins i repassos després dels caps de setmana. Ara bé, és necessari que els conserges facin
la neteja complementària de les instal·lacions. Caldrà proposar i seguir un pla de neteja tenint en
compte les recomanacions publicades per l’Àrea de salut pública de la Diputació de Barcelona.
- Realitzar les tasques bàsiques de conservació i manteniment de les instal·lacions. L’Ajuntament té
contractats els manteniments de les instal·lacions principals i d’obligat compliment, però caldrà
realitzar les tasques quotidianes de conservació i petit manteniment a càrrec del titular.
- Realitzar altres funcions del servei de consergeria, atenció al client, neteja i manteniment
sol·licitats per l’Ajuntament que tinguin relació amb la gestió i dinamització de la instal·lació
esportiva.
Els serveis de consergeria hauran de cobrir l’ús de les entitats usuàries del recinte, així com les
tasques que se’n desprenen en horaris en que no s’utilitza el camp de futbol, durant la totalitat de l’any.
En tot cas, sempre caldrà adaptar els horaris a les necessitats reals de les instal·lacions.
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Horaris i espais a disposició del CEIP Les Roquetes.
L’escola Les Roquetes, que està a tocar del camp de futbol, des de fa anys té un accés directe i fa ús
de les instal·lacions en horari escolar, per poder donar un millor servei als seus alumnes en la pràctica
de les classes d’educació física.
Els responsables de l’escola podran accedir al recinte sense necessitat que estigui present el servei de
consergeria, ja que l’ús per part de l’escola no requereix ni de vestidors ni de serveis públics, en
utilitzar els propis del centre escolar.
El contractista demanarà al director de l’escola, en l’inici de cada temporada, els horaris d’ocupació per
part dels seus alumnes i professors durant el curs escolar. En aquests horaris es podran exercir
treballs de manteniment o altres activitats de la instal·lació esportiva si es creu possible.
Horaris i espais a disposició de l’escola de futbol de la Penya Jove de Les Roquetes.
En general, el camp de futbol ha d’estar a disposició de la Penya Jove de Les Roquetes les tardes de
dilluns a divendres, i els caps de setmana per celebrar els partits, d’acord amb les horaris de les
competicions que podran variar segons les temporades esportives.
Fins l’actualitat, els horaris habituals durant la temporada esportiva són els següents:
- De dilluns a divendres de les 17.00 a les 23.00 hores.
- Dissabtes de les 8.00 a les 20.00 hores.
- Diumenges de les 8.00 a les 15.00 hores.
- Activitats extraordinàries en alguns dies festius.
Els horaris són aproximats, sobretot pels caps de setmana, quan els horaris depenen finalment dels
calendaris de les diferents competicions. El contractista demanarà al responsable de la Penya Jove, en
l’inici de cada temporada, els horaris d’ocupació per part dels seus equips. En aquests horaris es
podran exercir treballs de manteniment o altres activitats de la instal·lació esportiva si es creu possible.
Els espais que estan a disposició de la Penya Jove de Les Roquetes durant les seves activitats, són
els següents:
- Els espais comuns com el terreny de joc, banquetes, grades, vestidors, serveis públics,
magatzems esportius, etc.
- Un espai que fa les funcions de seu social i magatzem del seu material esportiu. (caldrà acordarho entre entitat, empresa i Ajuntament)
- Possibilitat de fer reunions generals de socis o dels diferents equips, sempre que es comuniqui
prèviament la seva realització amb una antelació d’almenys una setmana, tant en el bar, la seva
terrassa, o en altres espais de la instal·lació esportiva.
- Una cartellera a l’entrada per penjar informació relacionada amb les activitats del club.
- Una bústia per rebre el correu ordinari de l’entitat.
Horaris i espais a disposició del servei
Caldrà dotar el servei de consergeria del personal suficient per atendre les necessitats dels horaris
mínims dels clubs esportius, i la posada a punt i bon estat de les instal·lacions. En l’annex 1 del present
PPTP, estudi econòmic del servei, s’exposa l’estimació d’hores de servei segons si es tracta de
setmanes dins la temporada esportiva o fora de temporada.
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Es prestarà el servei sempre que hi hagi entrenaments, competicions, partits amistosos, campus
esportius, i activitats extraordinàries. En alguns anys s’han organitzat campus durant la setmana santa
o en el mes de juliol, en horaris preferentment de matins. Així com també activitats puntuals ja siguin
tornejos o festes de socialització, com la castanyada, etc. En cas que es portessin a terme aquestes
activitats, s’intentarà adaptar els horaris del servei als horaris del campus sempre que sigui possible,
seguint les instruccions del responsable municipal.
Quan es faci la licitació de la concessió del bar, és possible que s’exigeixi al concessionari del bar que
en algunes ocasions, quan no hi hagi servei habitual de consergeria, es prestin puntualment les
tasques d’obertura i tancament de les instal·lacions, i la recepció i atenció dels usuaris. En tot cas, la
responsable municipal del contracte ja comunicarà a totes les parts aquesta situació i es coordinaran
les actuacions, si finalment s’inclou en la concessió del bar.
En els últims anys, el recinte del camp municipal de futbol de Les Roquetes ha estat tancat durant
finals de juliol i la primera quinzena del mes d’agost. En tot cas, fora de temporada l’activitat és menor i
caldrà coordinar el servei de consergeria i les vacances del seu personal.
En la seva oferta, els licitadors presentaran la seva proposta de distribució de personal, valorant les
necessitats segons els dies de la setmana, i decidirà la quantitat de personal a dedicació completa i
parcials que ha de contractar per cobrir el servei de forma satisfactòria, garantint la seva bona qualitat.
En les ofertes que es presentin, s’exposarà el nombre de persones amb les que es cobriran tot els
serveis, detallant les tasques, amb horaris possibles i versemblants, complint el vigent conveni
col·lectiu de treball del sector, i amb el màxim possible de dedicacions completes.
Durant les hores de dedicació habitual, es prestarà les tasques de recepció i atenció al públic, neteja i
conservació de les instal·lacions, col·locació de l’equipament esportiu, i les tasques de manteniment.
En els caps de setmana i festius, quan hi hagi competicions esportives, es podrà plantejar la possibilitat de
disposar puntualment de dos conserges a la vegada en el mateix horari, en cas que sigui necessari per
garantir el bon funcionament del servei de consergeria.
Tal com s’exposa en l’annex 1 del present PPTP, la dedicació estimada anual de la prestació P1 és de
2.252 hores, amb un equip format per vàries persones amb la categoria de conserges, i algun d’ells podrà
ser oficial segona en cas que l’adjudicatari ho inclogui en la seva oferta com a millora.
L’empresa adjudicatària realitzarà el servei amb els corresponents ajustos derivats de les variacions
dels calendaris esportius, torneigs, activitats extraordinàries i dies festius de cada any. Les dedicacions
setmanals definitives seran les que hagin esdevingut a partir de les necessitats reals dels serveis.
Mensualment es lliurarà el resum de les hores efectives realitzades, i s’intentarà aconseguir que al final
de l’any les hores de treball hagin estat les estimades inicialment.
Atenció als usuaris i consergeria
Les principals obligacions i tasques a realitzar en l’atenció als usuaris i consergeria, són les següents:
- Conèixer el funcionament de la instal·lació, horaris de les entitats, competicions, horaris dels
partits, sistema de lliurament de claus, codis alarmes, reglament d’ús, etc.
- Obrir, tancar i posar en marxa tots els elements necessaris per al seu funcionament.
- Atenció al públic i informació sobre el funcionament de la instal·lació i dels seus serveis.
- Atendre a les consultes i necessitats de la ciutadania, així com dubtes que puguin sorgir.
- Informar als usuaris sobre la normativa d’ús del recinte, i vetllar pel seu compliment.
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- Control de les persones, tant les usuàries com les alienes a la instal·lació esportiva, vetllant que no
es pertorbi l’ordre i es compleixi la normativa d’ús del camp de futbol municipal.
- Recompte periòdic dels usuaris de la instal·lació esportiva i espais complementaris.
- Informar a la direcció de qualsevol situació anormal que observin.
- Cooperar en el bon desenvolupament de les activitats dels usuaris que hagin estat degudament
autoritzades, ajudant els usuaris en les seves necessitats.
- Tenir custòdies de les claus i reposar les copies.
- Gestionar l’ocupació dels vestuaris, controlant les claus.
- Durant els partits del cap de setmana, demanar DNI i telèfon de contacte del responsable del club.
Un cop finalitzat el partit, donar un cop d’ull de l’estat dels vestuaris per si hi hagués desperfectes
demanar responsabilitats al responsable de l’equip corresponent.
- Preparar tot el material necessari per l’ús de la instal·lació, porteries, xarxes, taules i bancs,
cubells de brossa, tanques, etc.
- En els dies on hi hagi entrenaments o partits de futbol 7 s’ha de tenir en compte la col·locació de
porteries i els elements necessaris abans de l’activitat, i la seva retirada posterior.
- Guardar els objectes perduts i robatoris. El personal de consergeria s’encarregarà de tenir el
material considerat objectes perduts a la instal·lació fins a final de la temporada.
- Qualsevol tasca que sigui necessària pel correcte desenvolupament de les activitats.
Es portarà el control informatitzat en format excel en una carpeta Dropbox d’almenys els registres
següents, segons els models que s’exposen en l’annex 2 del present PPTP, o els models que es
proposin en l’oferta de l’empresa adjudicatària:
- Registre de la ronda de manteniment diari
- Registre incidències
- Full de queixes i suggeriments
- Registres accidents i avisos emergències
- Registre d’afluència persones
En cas de robatori dins del recinte municipal, ni l’Ajuntament ni l’empresa adjudicatària del servei es
faran responsables dels possibles furts que es puguin ocasionar dins de les instal·lacions. A tal efecte,
la mateixa empresa així ho indicarà en cartells visibles en diferents indrets de la instal·lació.
En cas d’un continuat comportament inadequat per part d’algun usuari, el procediment a seguir per part
del personal del servei de consergeria serà el següent:
- Informar a la persona de l’incompliment de la normativa d’ús.
- Si es tracta d’una falta greu, informar de la possibilitat d’expulsió de la instal·lació a la persona.
- En cas de reiteració, convidar a la persona usuària a abandonar la instal·lació.
- En cas que aquesta persona no vulgui abandonar el recinte, requerir els serveis de la Policia
Local, per tal que es presentin sempre que el servei ho permeti.
Neteja de les instal·lacions
Les principals obligacions i tasques a realitzar en la neteja de les instal·lacions, són les següents:
- Executar i aplicar el pla de la neteja complementària necessària que han de fer els conserges
proposats pels licitadors.
-Emprar els productes adients i que siguin homologats per la normativa d’aplicació. Tot els
productes hauran d’estar registrats i s’haurà de fer constar les seves propietats.
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- Realitzar la neteja complementària i ordinària de la instal·lació. Quan la instal·lació no estigui en
funcionament, si cal s’ha de realitzar les neteges a fons dels vestidors, lavabos, dutxes, accessos,
grades, gespa...
- Durant la utilització de la instal·lació també s’han de fer repassos a les dutxes, als vestidors, els
serveis públics, a les grades, i buidar totes les papereres.
- Realitzar les tasques de neteja sempre respectant les activitats que es duguin a terme.
- Registrar totes les tasques de neteges realitzades i exposades en els diferents espais.
- Controlar i ordenar els productes de neteja i els seus estris.
- Qualsevol tasca de neteja que sigui necessària pel correcte desenvolupament de les activitats.

Manteniment de les instal·lacions
Les principals obligacions i tasques a realitzar en el manteniment d’instal·lacions, són les següents:
- Coordinar, implementar i executar el pla inicial de manteniment i de conservació del recinte.
- Realitzar el manteniment bàsic ordinari, correctiu i preventiu, de tota la instal·lació.
- Realitzar les rondes de manteniment preventiu, és a dir, tenir estipulades les periodicitats amb les
que es revisen totes les instal·lacions, amb quadrants setmanals, mensuals, semestrals i anuals,
que haurà de presentar a l’Ajuntament.
- D’acord amb aquestes rondes, s’haurà de realitzar el petit manteniment correctiu de les
incidències detectades, portant un control de les tasques que es desenvolupen, i el material emprat.
Per exemple si s’avaria una aixeta, posar cartell indicatiu fora de servei, i intentar arreglar-ho aviat
en la mesura que sigui possible.
- Gestió i manteniment de l’inventari i dels estocs de material de la instal·lació.
- Realitzar les tasques de manteniment que siguin pròpies del titular de les instal·lacions. La resta
d’actuacions que són realitzades per empreses homologades ja es troben contractades per
l’Ajuntament en els respectius contractes de manteniment de cada tipus d’instal·lació.
Per aquest servei de manteniment l’Ajuntament estima que el licitador destinarà un import anual de
500,00 € més IVA per peces i material de recanvi, encara que els licitadors podran oferir quantitats
anuals majors. En les reunions de seguiment trimestral, s’anirà fent el seguiment dels documents
justificatius d’aquest import, que no podrà superar el límit fixat en l’adjudicació.
Quan se superin les quantitats anuals assumides pel contractista ja serà l’Ajuntament qui assumeixi el
cost de les reparacions. També quan el material d’una reparació d’algun equip o elements de les
instal·lacions sigui d’import superior a 250,00 € més IVA, la reparació podrà ser assumida pel servei
d’esports directament i que ho encarregarà fer a la brigada municipal de l’Ajuntament o per empreses
externes que es contractin des del mateix Ajuntament.
En les seves ofertes, els licitadors podran proposar actuacions i millores en el manteniment de les
instal·lacions esportives, que permetin millorar el rendiment tècnic, mediambiental i econòmic.
Altres tasques a realitzar
Durant la vigència del contracte, pot haver altres serveis no previstos inicialment, que sempre que sigui
possible es prestaran dins els horaris de la prestació, normalment a petició del responsable municipal
del contracte quan sigui necessari per atendre programes o activitats puntuals.
També durant la vigència del contracte s’intentarà cobrir totes aquelles funcions que es puguin derivar
de la pròpia gestió de la instal·lació esportiva.

12

Tanmateix, caldrà planificar les tasques segons les característiques d’ús de les instal·lacions. En
l’annex 1 s’han estimat els horaris anuals del servei, però finalment caldrà adaptar aquests horaris i els
dies de prestació del servei a les necessitats de les instal·lacions. Durant l’estiu el camp de futbol
generalment ha estat tancat durant algunes setmanes, però podria haver algun campus o casals d’estiu
que comportin que sigui necessària la presència d’algun conserge durant l’ús de les instal·lacions. O bé
quan es faci el manteniment anual de la gespa, també caldrà que hi hagi un conserge per fer el
seguiment de les tasques.
Per altra banda, la temporalitat dels serveis es pot veure modificada quan per període de vacances o
menys activitats no sigui necessària la mateixa freqüència. S’aprofitaran aquests períodes per fer
tasques generals de manteniment i neteja, d’acord amb les propostes del coordinador del servei i amb
l’aprovació del responsable municipal.
Es valorarà en els criteris d’adjudicació el Pla de treball proposat, així com altres propostes de millores
que permetin augmentar la relació qualitat-preu del servei. Es tindrà en compte el seu contingut, detall i
claredat, la facilitat de comprensió i concreció en la descripció de les tasques, propostes, i la simplicitat
durant la seva implantació.

8.- PRESTACIÓ P2. SERVEIS DE COORDINACIÓ

La prestació de serveis de coordinació inclou, entre d’altres, les funcions següents:
- Realitzar la coordinació general diària de les instal·lacions esportives en relació a la prestació dels
serveis de consergeria i atenció al client, control, neteja, conservació i manteniment.
- Gestionar l’ús dels espais amb els equips i les entitats esportives, coordinant els horaris de dilluns
a diumenge, dels entrenaments i dels partits, i la direcció de les activitats puntuals o dels possibles
lloguers de la instal·lació esportiva.
- Realitzar altres serveis sol·licitats per l’Ajuntament, que tinguin relació amb la gestió i dinamització
de la instal·lació esportiva.
Els usuaris de les instal·lacions del camp de futbol de Les Roquetes seran principalment els equips
esportius i les entitats usuàries, que en l’actualitat són l’escola Les Roquetes, i la Penya Jove de Les
Roquetes. També en poden fer ús altres clubs per esdeveniments o torneigs puntuals, la ciutadania de
Les Roquetes, Ribes, i les urbanitzacions del municipi i altres nuclis disseminats.
Un dels objectius de l’Ajuntament és comptar amb una persona física o jurídica que faci el servei de
coordinació de l’espai, dels serveis de consergeria, atenció al client, entitats, neteja i manteniment de la
instal·lació municipal que s’especifiquen més endavant amb la intenció de poder dirigir les activitats i
l’organització d’aquestes. La finalitat és poder oferir un millor servei als clubs usuaris de la instal·lació i
al conjunt de la ciutadania.
Així doncs, l’objectiu del servei no és només el servei de consergeria, sinó també un servei de
coordinació dels horaris i les activitats del camp de futbol, amb els equips esportius, entitats i resta
d’usuaris, per a una correcta i equilibrada gestió dels espais del recinte.
El coordinador també informarà i gestionarà els possibles lloguers de la instal·lació esportiva, segons les
tarifes aprovades proposades per l’Ajuntament, així com el servei de publicitat, o d’altres serveis que
puguin tenir lloc amb l’aprofitament de les instal·lacions.
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Tal com s’exposa en l’annex 1 del present PPTP, la dedicació estimada anual de la prestació P2 és de 154
hores, amb una persona que faci les funcions de coordinació i direcció tècnica de les instal·lacions.
El servei de coordinació gestionarà les diferents activitats que es desenvolupin a la instal·lació, amb
una dedicació de dues hores presencials entre setmana i part dels caps de setmana, d’acord amb les
necessitats del servei. S’establirà un horari mínim d’atenció a clubs i públic en general per part del
coordinador, d’almenys una hora setmanal, i preferentment amb visites programades.
El servei de coordinació serà l’encarregat del seguiment de les obligacions del contracte per part de
l’adjudicatari i serà el contacte directe per les comunicacions i reunions amb l’Ajuntament. Caldrà
gestionar i fer el seguiment dels conserges, horaris, funcions, incidències, i coordinar les peticions de
les entitats esportives i els particulars que ho demanin.
Les principals obligacions i tasques a realitzar en el servei de coordinació, són les següents:
- Ser la persona de referència del seguiment i compliment del contracte amb l’Ajuntament.
- Coordinar el servei amb els diferents serveis tècnics de l’Ajuntament.
- Atendre al públic de la instal·lació, els usuaris particulars, entitats, empreses, els clubs esportius,
atendre les queixes i recollir els suggeriments. I donar resposta a les seves peticions.
- Realitzar la direcció dels conserges, planificant els horaris, les vacances, les substitucions
immediates, realitzant plantilles de tasques a fer, rondes de manteniments, seguiments de les
neteges, seguiments de les incidències, seguiment de les queixes i suggeriments, etc.
- Gestionar els horaris d’ús de la instal·lació esportiva per part dels clubs usuaris.
- Gestionar els horaris dels partits de la instal·lació mitjançant l’eina del Dropbox. I d’acord amb el
procediment establert entre el Servei d’Esports i les entitats esportives.
- Anticipar les activitats puntuals pels períodes de Nadal, festes majors de Santa Eulàlia i Sant Joan,
el final de temporada el juny, activitats de juliol, en contacte amb el Servei d’Esports.
- Realitzar reunions trimestrals amb els serveis tècnics d’esports per donar compte de la gestió.
- Realitzar reunions periòdiques amb els clubs i les entitats usuàries.
- Preparar i gestionar tota la documentació necessària per la gestió del servei, factures, justificants,
registre del material utilitzat, peticions, donar compte a l’Ajuntament i encarregar empresa per
l’auditoria si fos necessari, fer el seguiment dels consums energètics de la instal·lació amb l’objectiu
d’optimitzar-los, tramitar l’assegurança de responsabilitat civil pel seu treball, etc.
- Ajudar si s’escau a redactar el reglament d’ús de la instal·lació esportiva, escoltant a tots els
usuaris i fer difusió del reglament del mateix vetllant pel seu compliment per part dels usuaris.
- Fer el seguiment del Pla de neteja, el Pla de manteniment preventiu i del petit correctiu, sempre
que sigui possible amb imatges de l’abans i després de les actuacions executades.
- Presentar a l’Ajuntament els horaris realitzats cada mes conjuntament amb la factura de gestió. I
un cop acabada la temporada.
- Conèixer i iniciar el protocol d’emergències en cas que sigui necessari.
- Vetllar pel compliment de les normatives vigents, en quant als treballadors, prevenció de riscos
laborals, en la gestió d’instal·lacions esportives, etc.
- Qualsevol tasca que sigui necessària per a un bon funcionament de les instal·lacions, i aquelles
que el servei d’esports li pugui requerir i es puguin derivar de la pròpia gestió de la instal·lació.
En quant al control i seguiment de la qualitat del conjunt dels serveis, es recolliran una sèrie
d’indicadors per tal que la seva avaluació continua permeti conèixer l’estat actual del servei, i aplicar
accions de millora dels diferents serveis si és possible.
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Les variables a estudiar seran almenys les següents:
- Nivell d’utilització de les instal·lacions esportives i del servei de bar.
- Nivell de satisfacció dels esportistes de les instal·lacions esportives i del servei del bar.
- Nivell de satisfacció del públic de les instal·lacions esportives i del servei del bar.
- Col·lectius que utilitzen el servei.
- Volum de queixes i suggeriments.
I els indicadors podran ser almenys els següents:
- Número d’accessos diari.
- Número d’usos/hora per espais.
- Número d’usuaris d’activitats regulars, partits i activitats puntuals.
- Número d’incidències, registres d’accidents i avisos a emergències.
- Número de queixes i suggeriments.
Es valorarà en els criteris d’adjudicació el Pla de treball proposat, així com altres propostes de millores
que permetin augmentar la relació qualitat-preu del servei. Es tindrà en compte el seu contingut, detall i
claredat, la facilitat de comprensió i concreció en la descripció de les tasques, propostes, i la simplicitat
durant la seva implantació.

9.- REQUISITS ESPECÍFICS

Un cop formalitzat el contracte, l’empresa adjudicatària serà responsable de dur a terme el servei amb
els següents requisits:
Obligacions de l’empresa adjudicatària
El servei es prestarà complint l’assenyalat en el plec de prescripcions tècniques particulars (PPTP), en
el plec de clàusules administratives particulars (PCAP), més tot allò que hagi ofert l’empresa
adjudicatària en la seva proposta.
L’empresa adjudicatària estarà obligada a disposar dels mitjans tècnics i personals que inclogui en la
seva oferta, i entre d’altres assumirà les obligacions següents:
- Garantir el funcionament i la continuïtat del servei, de conformitat amb les condicions establertes
en aquest plec i en la resta de documents que formin part del contracte.
- Disposar d’una organització tècnica, econòmica i de personal adequada per executar, amb la
deguda qualitat i eficàcia, les prestacions objecte del contracte.
- Facilitar la comprovació i inspecció de la materialització i qualitat dels serveis prestats i la seva
documentació relacionada, amb els mitjans que l’ajuntament consideri oportuns.
- Exigir la formació tècnica als seus treballadors en les matèries pròpies del servei que han de
prestar i presentar les certificacions que acreditin la preparació del personal en la prestació dels
serveis objecte d’aquest contracte.
- Oferir el mínim d’hores anuals de formació continuada als seus treballadors segons el conveni
sectorial i l’oferta del contractista. S'exclou d'aquesta formació la relativa a la prevenció de riscos
laborals i tota aquella de prestació obligatòria per part de l'empresa.
- Garantir els mecanismes necessaris per fer efectiva la coordinació prevista en el contracte.
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- Assegurar la coordinació, sempre que el cas ho requereixi, entre el responsable de l’adjudicatària i
el responsable municipal i els tècnics de referència del Servei d’Esports.
- Garantir la correcta atenció a les persones usuàries de les diferents prestacions.
- Comunicar per escrit al responsable municipal del servei qualsevol incidència que pugui perjudicar
o entorpir el funcionament de qualsevol prestació del servei.
- Disposar d’un cartell a l’entrada del recinte amb la informació dels horaris de consergeria i de
coordinació, telèfons i adreces de correu electrònic de referència. Aquest telèfon haurà de
funcionar en els horaris d’obertura de la instal·lació i disposar de bústia de missatges de whatsapp
per quan estigui tancat. Es podrà crear una pàgina web informativa o coordinada amb la pàgina web
de l’Ajuntament o mitjans de difusió gratuïts com Facebook o Instagram, on els usuaris puguin
conèixer els calendaris de partits setmanals així com les activitats puntuals de la instal·lació.
- Exposar públicament les tarifes de tots els serveis de la instal·lació esportiva del camp de futbol.
- En qualsevol cas, informar a l’Ajuntament de qualsevol actuació que involucri als usuaris del servei
i que es trobi fora de les condicions prèviament establertes en aquest plec.
- Prohibir als seus treballadors la percepció de qualsevol tipus de gratificació, donació o
contraprestació econòmica per part dels usuaris. L’adjudicatari serà responsable d’aquest
compliment, havent d’informar de qualsevol situació d’aquesta índole que es pugui produir.
- Adoptar mesures que afavoreixin la permanència dels seus treballadors als efectes de garantir la
continuïtat del servei i evitar la rotació, i amb la finalitat que s’estableixin vincles de fidelització amb
l’empresa que redundin en una millora de l’eficàcia en el lloc de treball.
- Assumir i garantir la defensa jurídica del seu equip contra les denúncies que es produeixin per
qualsevol fet que es derivi de la prestació del servei, així com de les responsabilitats que es puguin
derivar i siguin reclamades a l’Ajuntament, en cas de ser provats els fets denunciats.
- Facilitar la relació detallada del personal destinat al present contracte, amb detall dels noms,
categoria, antiguitat i salari, així com certificats que garanteixin la formació demanada. Així mateix,
quan se li demani haurà de lliurar mensualment els documents RNT i RLC conforme esta al corrent
de les seves responsabilitats de cotització amb la seguretat social i les responsabilitats derivades de
la contractació de personal.
En els aspectes laborals, el contractista estarà obligat a complir amb el vigent conveni col·lectiu de
treball de les empreses privades que gestionen equipaments i serveis públics, afectes a l’activitat
esportiva i de lleure (codi de conveni número 79001905012002), inscrit i publicat en la Resolució
TSF/1577/2018, de 12 de juny, del Departament de Treball, Afers Socials, i Famílies. Tanmateix, es
complirà amb els nous convenis sectorials que siguin aprovats, i la resta de normativa d’aplicació.
En quant a les tasques quotidianes a realitzar, la neteja, la conservació i manteniment de les
instal·lacions, el contractista assumirà les obligacions següents:
- Actualitzar el Dropbox d’horaris de partits i altres activitats puntuals de cap de setmana, així com
els horaris d’entrenaments, i activitats en èpoques com estiu, Nadal, Festes Majors i setmana santa.
Rebran la informació de les entitats usuàries i s’haurà de resoldre amb les entitats qualsevol
conflicte d’horaris amb elles. Cada dilluns tarda s’haurà de penjar als planells informatius de
l’entrada del camp municipal de futbol, els horaris de partits del partits del cap de setmana.
- Vetllar per la bona convivència entre les persones usuàries de la instal·lació.
- Fer complir als usuaris els reglaments i normatives complementàries que aprovi l’Ajuntament.
- No alienar ni gravar els bens municipals, amb el compromís de deixar-los lliures i vacus a
disposició de l’Ajuntament, un cop finalitzi el contracte.
- Informar i sensibilitzar a l’usuari sobre l’ús responsable de la instal·lació, de l’aigua, de l’energia i
sobre la correcta gestió dels residus.
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- Prestar el servei amb la continuïtat i regularitat establerta. En cas d’extinció normal del contracte,
el contractista ha de prestar el servei fins que un altre es faci càrrec de la seva gestió.
- Respondre dels danys a persones i coses que es derivin del funcionament del servei, llevat que
s’hagin produït per actes realitzats en compliment d’una clàusula imposada per l’Administració amb
caràcter ineludible.
- Permetre, quan calgui, que en qualsevol moment els representants de l’Ajuntament pugin
inspeccionar l’estat de conservació de les instal·lacions i verificar les condicions del servei tot i que
sigui sense requeriment de visita prèvia.
- Complir amb les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, de seguretat i higiene
en el treball, fiscal, de protecció de dades personals i mediambientals. Si el contractista incompleix
les obligacions assenyalades, s’aplicarà el règim sancionador que correspongui.
- Dotar la instal·lació d’una imatge digne, tant per l’ordre com per la neteja i conservació.
- Preparar les instal·lacions esportives pels entrenaments i per a la competició (porteries, xarxes,
vestidors, bancs, taules, les papereres pels equips, preparar el marcador, la megafonia, etc.).
- Vetllar per tal que els consums no augmentin en cap cas un 10% respecte el mateix període de
l'any anterior. En cas que hi hagi augments per sobre del 10% caldrà presentar informes que
justifiquin aquest augment, i en cas d’augments per sobre del 20% sense causes prou justificades,
l’Ajuntament podrà penalitzar aquest fet com a falta greu.
- Adoptar mesures d'estalvi de les instal·lacions i fer propostes si s’escau en els informes d’execució
i seguiment del contracte.
- Efectuar al seu càrrec el petit manteniment correctiu, quan hi hagi una incidència de qualsevol
tipus es pugui reparar i tornar a funcionar amb la total normalitat sense que això perjudiqui les
tasques diàries, tant a l’exterior com en l’interior, independentment de les causes que l’hagin
motivat. S’haurà de notificar al Servei d’Esports del problema i la seva reparació. Aquestes
reparacions inclouran els treballs i materials necessaris per retornar la zona de l’avaria al seu estat
inicial així com la neteja posterior de les reparacions:
Electricitat: reparar les avaries, trencaments i desperfectes, substitució de materials malmesos
(fluorescents, bombetes, interruptors, endolls, timbres, telefonia, assecadors, etc..)
Fontaneria: reparar les avaries, trencaments i desperfectes substitució de materials malmesos
(cisternes, aixetes, dutxes, fonts, boques de rec, desguassos, sanitaris, reposició de rajoles,
lavabos, rentamans, etc.)
Fusteria: reparar les avaries, trencaments i desperfectes, substitució de materials malmesos
(petits arranjaments a portes, finestres, reposició de vidres i miralls, reparació de persianes,
greixat de portes exteriors, protecció de dits, panys, tanques, repàs de pintura de portes, etc.).
- Realitzar el manteniment preventiu per preveure una bona conservació dels equipaments a través
d’intervencions de millora abans que no estiguin malmesos. Les actuacions seran:
Pintar els elements i les superfícies que siguin necessàries.
Revisar un cop l’any els elements de les portes i finestres.
Netejar cada trimestre tots els desguassos interiors i exteriors.
Comprovar l’estanqueïtat de la xarxa d’aigua potable i d’aigües residuals.
Revisar cada any les juntes de dilatació dels edificis i l’aparició de fissures o esquerdes.
Reajustar cada any aquelles fixacions i altres elements que puguin tenir un risc de caiguda.
Revisar cada any endolls i interruptors per comprovar la correcta fixació i bon funcionament.
Inspeccionar cada mes les cobertes comprovant que no hi hagin filtracions d’aigua.

17

En cas que es produeixi una avaria que, a criteri dels serveis tècnics municipals, pugui representar un
risc per a la seguretat de l’equipament i dels usuaris, es podrà exigir a l’adjudicatari que faci una
instal·lació o reparació provisional, mentre no es realitzi la reparació definitiva. Quan tingui lloc una
alteració de les condicions necessàries de seguretat o higiene dels usuaris, l’adjudicatari portarà a
terme en un termini màxim de 24 hores, les mesures adients per solucionar el problema, o en contacte
amb els serveis municipals, es prendrà la decisió que es consideri més adient.
Drets de l’empresa adjudicatària
A més dels drets generals establerts en els plecs que serveixen de base a la present licitació, i dels
reconeguts legal o reglamentàriament, el contractista del servei tindrà els drets següents:
- Ser respectat per tercers en la seva posició de contractista, comptant amb el recolzament i
protecció necessaris de l’Ajuntament perquè pugui prestar els serveis concedits amb normalitat, i
perquè cessin les pertorbacions que, de fet o de dret, obstaculitzin el seu desenvolupament.
- Utilitzar els béns de domini públic necessaris per a l’execució i la prestació dels serveis i mantenir
aquest ús durant els respectius terminis de durada del contracte.
- Formalitzar la recepció del contracte de serveis, en els termes previstos en aquest plec i en la
legislació sobre contractes.
- Percebre el preu que s’estipuli en l’adjudicació i formalització del contracte.
- Proposar a l’Ajuntament les modificacions que estimi oportunes, que puguin suposar una millora
en les prestacions a realitzar i no estiguin previstes en l’oferta o en el present plec.
- Manifestar davant de tercers en totes les comunicacions que realitzi, la condició de conserge i
coordinador de les activitats.
- Recavar de la policia local la pacífica convivència a l’interior de la instal·lació.
- Utilitzar els béns i les instal·lacions de domini públic necessaris per als serveis que venen
relacionats al plec de prescripcions tècniques. En aquest cas podran fer ús la sala de consergeria i
dels magatzems per a guardar els materials de neteja i manteniment. Aquests espais es podrà
decidir si seran compartits amb l’entitat usuària.
Mitjans personals i tècnics suficients
El personal que desenvoluparà les tasques previstes haurà de disposar de les titulacions requerides i
tenir els coneixements tècnics adequats i la formació individual necessària.
L'empresa adjudicatària donarà suport tècnic al responsable municipal del servei, així com als serveis
socials, sempre que sigui necessari.
El contractista s'obliga a aportar sense càrrec al contracte, els vehicles amb capacitat suficient pel
transport de personal, materials i mitjans necessaris per les tasques i activitats a realitzar, i sempre es
consideraran despesa no repercutible.
Disposicions de local
El contractista disposarà d’oficines i superfície pel material i vehicles adscrits al contracte. Es donaran
les dades de contacte de les persones en les diferents àrees administratives i tècniques de l’empresa, i
els horaris de funcionament.
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Aquestes oficines hauran d’estar emplaçades a una distància no superior a 50 km del terme municipal
de Sant Pere de Ribes, per tal d’oferir un bon servei, actuar ràpidament en cas d’incidències urgents, i
alhora garantir el respecte mediambiental durant la prestació.
Documentació del servei
La representació externa del servei, tant a efectes de relació amb entitats, institucions, organismes,
mitjans de comunicació, persones, etc., públiques o privades, correspon finalment a l’Ajuntament de
Sant Pere de Ribes.
Correspon al Servei d’Esports de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes la titularitat de la totalitat de
documentació derivada de la relació amb les entitats i usuaris del servei, o la que resulti de l’elaboració
d’informes, estudis o qualsevol altre tipus de contingut, adreçada a qualsevol destinatari, individual o
col·lectiu, públic o privat, que el contractista elabori o es derivi de la gestió tècnica del contracte.
En la documentació que s’elabori en el desenvolupament del contracte constarà la titularitat municipal
del servei. En qualsevol cas, l’Ajuntament indicarà l’estructura, contingut i logotip que haurà de constar
als documents, vestuari, i la imatge externa de l’empresa adjudicatària.
L’adjudicatari es compromet a aportar tota la informació i documentació que el responsable municipal
del contracte requereixi per tal de garantir el seguiment i avaluació del servei.
Gestió ambiental i de residus
Els residus que l’empresa adjudicatària generi, fruit de treballs vinculats en aquest contracte, hauran de
ser degudament gestionats d’acord amb la normativa ambiental d’aplicació. L’empresa adjudicatària
s’adaptarà als plans de gestió mediambiental i de residus que pugui haver en l’equipament municipal,
en els àmbits vinculats a la seva activitat. Alguns dels requisits que caldrà tenir en compte durant
l’execució de les tasques de manteniment són els següents:
- Reutilització i/o reciclatge d'envasos i embalatges dels materials i productes fungibles utilitzats.
- Recollida selectiva dels residus generats durant l'execució del contracte.
- Gestió dels residus especials a través d'un gestor autoritzat de residus.
- Minimització d'emissions relacionades amb el transport i desplaçaments necessaris en l'execució
del contracte, amb indicadors ambientals rellevants i informes de seguiment periòdics si s’escau.
El cost de la gestió i l’eliminació dels residus generats en els treballs del present contracte, està inclòs
dins el preu de licitació, i en cas que se sol·liciti, caldrà presentar els corresponents justificants d’acord
amb l’actual normativa mediambiental.
Obligacions i drets de l’Ajuntament
L’Ajuntament, com a administració contractant, estarà obligat al que s’estableix en el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, en la Llei de Contractes del Sector Públic i en la normativa
que sigui d’aplicació. Entre d’altres, tindrà les obligacions següents:
- Posar a disposició del contractista els béns i les instal·lacions necessàries per a la correcta gestió
del servei en la forma convinguda.
-Garantir la no pertorbació del servei i atorgar al contractista la protecció adequada per tal que pugui
prestar el servei adequadament.
- Pagar el preu estipulat en l’adjudicació i formalització del contracte.
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- Indemnitzar al contractista per danys i perjudicis que li ocasionin l’assumpció directa de la gestió
del servei quan es produeixi per motiu d’interès públic que determini el rescat del servei per causa
no imputable a l’empresa adjudicatària.
A banda dels que es deriven de les normes legals d’aplicació i de tot allò que s’estableix a la resta de
clàusules del present plec, l’Ajuntament tindrà els drets i potestats següents:
- Mantenir la titularitat del servei i conservar els poders de policia.
- Ordenar discrecionalment, com podria disposar si es gestionessin directament els serveis, les
modificacions en aquells casos que sigui convenient per l’interès públic.
- Modificar, per raons d’interès públic les característiques del servei contractat, segons es disposa
en aquests plecs. Aquestes modificacions no donaran lloc a indemnització a favor del contractat,
quan les alteracions acordades no tinguin transcendència econòmica per al servei.

10.- SEGUIMENT DEL SERVEI

10.1.- Responsable municipal del contracte
L’Ajuntament designarà un responsable del contracte, de conformitat amb l'article 62 de la LCSP, que
podrà ser una persona física o jurídica, vinculada a l’entitat contractant o aliena. Amb independència de
les funcions de la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte, les funcions del
responsable municipal del contracte seran almenys les següents:
a) Supervisar el compliment per part de l’empresa adjudicatària de les seves obligacions i les
condicions contractuals.
b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte, en cas que aquesta funció específica no
correspongués a altres persones.
c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la
prestació pactada, així com aquelles que cregui procedents per a una millor execució del contracte.
d) Resoldre qualsevol qüestió que sorgeixi referent a la qualitat dels treballs realitzats, execució de
les diferents tasques contractades, interpretació de les especificacions del contracte, i en general,
tots els problemes que es plantegin durant l’execució dels treballs encomanats sempre que estiguin
dins de les atribucions que li concedeixi la legislació vigent.
e) Informar les incidències, comunicats, modificacions, i en general, informar a la corporació del
nivell de satisfacció de l’execució del contracte.
f) A banda de totes aquelles altres informacions i informes que el responsable del contracte
consideri procedents, aquest emetrà un informe d’avaluació final de la contractació que farà
referència a diferents aspectes de l’execució del contracte, l’adequació del disseny, als objectius
previstos amb la contractació i als resultats finals obtinguts, i també als aspectes tècnics, econòmics
i pressupostaris.

10.2.- Responsable del contractista
L’empresa adjudicatària designarà un responsable del servei, i facilitarà a l’Ajuntament les seves dades
de contacte. Aquestes dades inclouran una adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil. Aquesta
persona serà considerada l’interlocutor habitual de l’adjudicatari, i l’Ajuntament s’hi podrà posar en
contacte en horari laboral per tractar de qualsevol tema relacionat amb el contracte. L’existència
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d’aquesta persona de contacte serà independent dels altres mitjans de comunicació amb l’empresa,
com ara telèfons d’atenció al client, o similars.
En les ofertes dels licitadors s’indicarà la persona proposada i s’acreditarà la seva formació i dedicació.
Es valorarà que el responsable tingui formació en l’àmbit de la gestió de serveis o instal·lacions
esportives. També es valorarà la seva experiència.
El responsable del servei disposarà d’un telèfon mòbil d’àmplia cobertura per a poder ser localitzat en
tot moment, i adreça de correu electrònic per a les seves comunicacions continuades amb l’ajuntament.
Tindrà almenys les obligacions bàsiques següents:
a) Informar de les principals incidències del servei, estar en comunicació permanent i atendre les
indicacions del responsable municipal, assistint a les reunions de treball sempre que sigui requerit
en cas de queixes i incidències.
b) Conèixer les instal·lacions i el seu funcionament, per tal d’organitzar de forma òptima l’execució
de treballs d’acord amb les necessitats, i proposar qualsevol millora que comporti una millor eficàcia
en el servei.
c) Fer complir el contracte i els treballs programats, tant del personal propi destinat al servei, com el
personal de les empreses externes contractades per l’adjudicatari, verificant i corregint, si és
convenient, qualsevol incidència.
d) En acabar cada mes, en els 5 dies següents lliurar el comunicat mensual amb les hores efectives
de treball realitzades en cada prestació, i un resum de les principals incidències.
e) Cada tres mesos, així com sempre que sigui necessari o sigui requerit des de l’ajuntament,
mantenir una reunió amb el responsable municipal i altres tècnics que es consideri, per tal d’avaluar
el servei i comprovar el compliment del Pla de treball.
f) Cada any, lliurar el comunicat resum anual, i en cas que s’hagi ofert per part de l’empresa
adjudicatària, lliurar la memòria anual d’avaluació del servei, incorporant un estudi del servei de
l’any anterior a partir del segon any de contracte, i amb la planificació i propostes per l’any següent.
g) Quan se li demani, lliurar els documents de la relació nominal de treballadors (RNT) i la relació de
liquidació de cotitzacions (RLC).
S’informarà en tot moment a requeriment del responsable municipal, de les tasques a realitzar. Serà
competència de l’Ajuntament la supervisió de les tasques corresponents a l’adjudicatari, per tal que
s’efectuïn oportunament de la manera estipulada.
La tasca inspectora per part de l’ajuntament tindrà tot el recolzament que sigui necessari per part de
l’empresa adjudicatària, a fi i efecte de poder fer les actuacions i aplicar les mesures correctores que es
determinin per aconseguir una millora continua en la prestació dels serveis.
El contractista estarà obligat a complir totes aquelles disposicions referents a la classe, ordre, manera i
temps d’executar els treballs contractats que li siguin comunicats des de l’ajuntament. A més,
organitzarà el personal que consideri oportú per la realització dels treballs.

10.3.- Execució dels treballs
Programació dels treballs
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L’empresa adjudicatària presentarà en l’inici de cada temporada el Pla de treball actualitzat del servei,
amb la planificació de les tasques per cada una de les prestacions. Aquest projecte haurà de ser
consensuat i acceptat pel responsable municipal.
L’organització del contractista haurà d’estar preparada per garantir un correcte funcionament del servei,
i per l’adaptació a les necessitats que necessiti l’Ajuntament.
Inexistència de relació laboral
La interlocució entre el contractista i l’administració s’efectuarà sempre mitjançant el responsable
municipal del contracte, que es dirigirà al responsable del contractista.
En cap cas l’administració tindrà cap mena de relació directa amb el personal de l’empresa, donat que
és competència exclusiva d’aquesta. L’Ajuntament no tindrà cap competència sobre els treballadors de
l’empresa adjudicatària, i en aquest sentit, no podrà exercir cap de les següents funcions:
- Comandament directe sobre els treballadors de l’empresa.
- Disposició i controls dels horaris i de les normes disciplinàries corresponents.
- Control de temps, absències, permisos i vacances.
- Seguiment del rendiment del treball.
- Emissió d’informes sobre la productivitat.
- Contractacions laborals i acomiadaments.
- Sistema retributiu dels treballadors/es.
No obstant això, en aquells casos en que el responsable municipal ho consideri convenient, en algunes
actuacions puntuals hi podria ser present el personal que l’Ajuntament consideri oportú, sempre
respectant les metodologies de treball i la confidencialitat de cada actuació, i havent informat
prèviament al responsable de l’empresa adjudicatària.
Seguiment dels treballs
El responsable municipal i el responsable de l’empresa adjudicatària celebraran reunions per a la
organització i seguiment de les prestacions del servei amb una periodicitat d’almenys cada trimestre, o
en el seu defecte quan una de les dues parts ho sol·liciti. En aquestes reunions hi podran participar el
personal i tècnics que s’estimi convenient.
En aquestes reunions trimestrals també hi podrà assistir el coordinador del servei de la prestació P2, a
més de les reunions de seguiment periòdiques que tindrà amb el responsable municipal o en qui
delegui del Servei d’Esports.
Es valorarà en els criteris d’adjudicació les aplicacions informàtiques i les propostes de l’empresa pel
seguiment i verificació de la qualitat del servei. Es tindrà en compte el seu contingut, detall i claredat, la
facilitat de comprensió i concreció en la descripció de les tasques, propostes, i la simplicitat durant la
seva implantació.
Es valorarà també en els criteris d’adjudicació la millora pel compromís de redactar una memòria anual
del servei, que reculli les valoracions de les entitats i enquestes als usuaris, comparativa amb altres
estudis, conclusions, i proposi actuacions de millora per la temporada següent, a lliurar cada mes de
juny, i sense cost per l’ajuntament.
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I també es valorarà en els criteris d’adjudicació la millora pel compromís de redactar una memòria amb
l’inventari i els esquemes de funcionament de les instal·lacions, que reculli les característiques i
funcionament dels equips, operacions de manteniment i incidències de cada instal·lació, i proposi
actuacions de millora per la temporada següent, a realitzar i actualitzar cada mes de juliol, i sense cost
per l’Ajuntament.
En cas que no es realitzin les prestacions tal com s’estableixi en el contracte, l’Ajuntament imposarà les
sancions corresponents, d’acord amb el règim de penalitats exposat en el PCAP.
Facturació
L’empresa adjudicatària presentarà factures mensuals dels serveis prestats, a partir de les indicacions
donades pel responsable municipal i l’àrea de contractació, segons les partides pressupostàries
corresponents, i separant els imports per cada prestació.
No obstant això, es podrà acordar que les factures mensuals es presentin de forma conjunta per les
dues prestacions si l’adjudicatari i Ajuntament ho creuen oportú, amb l’objectiu d’agilitar tràmits.
L’import de la factura mensual resultarà de dividir l’import total anual entre 12 mensualitats. Cada mes
s’adjuntarà a la factura el llistat de les hores reals efectuades, i en l’última factura l’import s’ajustarà a
les hores definitives que s’hagin realitzat durant el servei.
L’objectiu del contracte és que es realitzin la totalitat de les hores previstes. En tot cas, si no s’arriba a
les hores previstes es procurarà, d’acord amb el responsable municipal, realitzar tasques de
manteniment i neteja generals que contribueixin a una millor conservació de les instal·lacions.
En quant a la bossa d’hores extraordinàries sense cost per l’Ajuntament que hagi ofert l’adjudicatari, per
absorbir activitats extraordinàries quan sigui necessari, en cas de no exhaurir les hores d’aquesta bossa,
quedarien acumulades per l’any següent.
Tanmateix, en cas que es constati que siguin necessàries un major número d’hores, es podrà acordar
una modificació del contracte, tal com s’assenyala en les modificacions previstes del servei.
En tot cas, per poder tramitar i conformar les factures mensuals, caldrà que l’adjudicatari tingui
actualitzada la presentació dels documents que ha de lliurar periòdicament.
Modificacions del servei
Les modificacions que puguin tenir lloc durant la vigència del contracte, tant les previstes com les no
previstes, es tramitaran d’acord amb l’establert en la Llei de contractes del sector públic.
Les modificacions previstes del contracte i les seves pròrrogues podran arribar a ser fins el 20% del
preu inicial del contracte, i seran degudes a modificacions de les necessitats del servei, entre les que hi
pot haver les següents:
- pel canvi en el número d‘equips o entitats esportives que utilitzin les instal·lacions.
- pel canvi d’horaris i freqüències d’ús en qualsevol de les instal·lacions del recinte.
- per una major freqüència d’incidències en la conservació i manteniment de les instal·lacions.
- per un augment justificat del públic assistent en els esdeveniments esportius realitzats.
- per un augment de les activitats extraordinàries que tinguin lloc en les instal·lacions.
No obstant això, es recorda que no tenen la consideració de modificacions, les variacions que durant
l’execució correcta de la prestació es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment
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executades sobre les que preveu el contracte, les quals es poden recollir en la liquidació, sempre que
no representin un increment de la despesa superior al 10% del preu del contracte, tal com assenyala
l’article 309 de la LCSP.
Transició del servei
Tres mesos abans de finalitzar el contracte o quan ho sol·liciti el responsable municipal, l’empresa
adjudicatària facilitarà a l’Ajuntament tota la informació actualitzada referent a les prestacions
realitzades que sigui necessària perquè, en el cas que es faci l’adjudicació a un contractista diferent,
aquest pugui continuar la prestació del servei.
Un cop finalitzat el contracte, s’estableix un període de transició d’un mes, durant el qual el contractista
estarà a disposició dels serveis tècnics de l’Ajuntament i del nou adjudicatari per resoldre el dubtes que
puguin sorgir en la prestació del servei.

10.4.- Informes del servei
A més de les reunions periòdiques entre el coordinador i la responsable municipal del servei, i les
reunions trimestrals que es mantinguin amb el responsable de l’empresa adjudicatària, durant el
transcurs del present contracte, l’empresa adjudicatària lliurarà de forma periòdica per registre
d’entrada almenys els següents documents:
- Comunicat mensual, en els 5 dies següents lliurarà un comunicat amb les hores efectives de
treball realitzades en cada prestació, seguiment dels plans de neteja i manteniment, els fulls de
seguiment (registre afluència, queixes i suggeriments, incidències, accidents), un informe de les
principals incidències, i quan se li demani, la relació nominal de treballadors (RNT) i la relació de
liquidació de cotitzacions (RLC).
- Comunicat anual d’avaluació, en els 5 dies següents, amb el registre resum dels comunicats
mensuals, hores anuals de cada prestació, avaluació econòmica de les despeses, i en cas que
s’hagi ofert per part de l’empresa adjudicatària s’incorporarà la memòria anual del servei, que reculli
les valoracions de les entitats i enquestes als usuaris, comparatives, conclusions, i proposi
actuacions de millora per la temporada següent.

11 - COBERTURA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Donada la naturalesa del contracte, l’adjudicatari es trobarà inscrit en els registres necessaris davant
els organismes que correspongui. En cas que l’adjudicatari sigui un persona jurídica, haurà de justificar
la seva constitució com a societat professional, l’objecte social de la qual es trobi relacionat amb
l’objecte del contracte, amb la capacitat i solvència requerida.
L’autoria dels treballs durant la seva execució recau en l’empresa adjudicatària. Aquesta és la
responsable de les prestacions i serveis realitzats.
El contractista haurà de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura
d’almenys cent cinquanta mil euros (150.000,00 €) per sinistre i any, i un sublímit per víctima d’almenys
60.000 €, o les que corresponguin per normativa, per tal de fer front a qualsevol fet del que es derivi
responsabilitat per part de l'empresa adjudicatària.

24

En cas de produir-se un fet que derivés en un procés judicial, el contractista es veurà obligat a mantenir
la pòlissa fins a la finalització del mateix per tal que aquesta cobreixi qualsevol cost que se'n derivi.
El contractista serà responsable, durant l’execució dels treballs, de tots els danys i perjudicis directes o
indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei públic o privat, com a
conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal al seu càrrec, o d’una deficient
organització, protecció o senyalització de les actuacions realitzades.
Les propietats o serveis públics o privats que resultin danyats hauran d’ésser reparats al seu cost de
manera immediata, restablint les seves condicions primitives. Les persones que resultin perjudicades
hauran d’ésser compensades al seu cost, adequadament, d’acord amb la legislació vigent que sigui
d’aplicació.

El contractista s’haurà de responsabilitzar solidàriament de les obligacions dels tercers contractistes
per que fa a l’execució dels treballs subcontractats. La propietat quedarà aliena i al marge de les
relacions entre el contractista i el subcontractista no essent responsable en cap cas per les
conseqüències derivades del contracte que celebri aquell amb el segon, relacionant-se, per tant,
exclusivament amb el contractista.

12.- PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

L'empresa adjudicatària resta obligada al compliment de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos
laborals, el que assenyala l’article 34 del conveni sectorial en matèria de seguretat i salut laboral, així
com la totalitat de la normativa d’aplicació en matèria de prevenció de riscos laborals, coordinació
d’activitats empresarials, i seguretat i salut.
Tanmateix, caldrà seguir les indicacions del Manual de Prevenció de Riscos laborals que estan
publicades a la pàgina web municipal, amb instruccions pels contractes amb empreses de serveis.
El contractista disposarà de la documentació relativa a prevenció de riscos laborals de l’empresa, que
haurà d'incloure com a mínim la següent documentació:
- Organització de la prevenció de riscos a l'empresa i còpia del contracte amb un servei de
prevenció aliè, acta de constitució del servei de prevenció propi, acta de nomenament de
treballadors designats o document que acrediti l’assumpció, per part de l'empresari, de l'activitat
preventiva en matèria de riscos laborals i seguretat i salut en el treball.
- Avaluació de riscos de les tasques a realitzar i maquinaria que s’utilitzarà, i les mesures
preventives a aplicar per evitar aquests riscos.
- Nomenament per escrit del responsable de seguretat i que actuarà com interlocutor amb
l’ajuntament, i la relació de treballadors destinats a fer les tasques objecte de contracte, aportant per
cadascun d'ells:
- Registres de lliurament d'informació en matèria de prevenció de riscos laborals.
- Registres de formació en prevenció de riscos, adequats a les feines a realitzar.
- Certificats d'aptitud mèdica corresponents al lloc de treball dins programa vigilància salut.
- Relació d'equips de protecció individual (EPI) i registres de lliurament.
- Altra documentació que es demani, necessària per la correcta coordinació d'activitats
empresarials (acusaments rebut, fitxa de coordinació, informació específica màquines, etc.).

25

13.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En compliment de l'establert en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals, els treballadors que accedeixin a dades de caràcter personal
dels usuaris hauran de complir el degut sigil professional i confidencialitat respecte als mateixos.
L’empresa adjudicatària i el seu personal hauran de respectar les prescripcions de la Llei 3/2018, i el
que assenyala la disposició addicional 3a del conveni col·lectiu respecte a la protecció de dades de
caràcter personal. En cap cas el contractista no podrà obtenir altres dades (escrites, gravades,
filmades o efectuades per a qualsevol altre mitjà audiovisual) dels usuaris del servei que les aportades
per l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Entre les prescripcions en matèria de protecció de dades de caràcter personal i confidencialitat, caldrà
tenir en compte especialment les següents:
- Mantenir la màxima reserva i secret sobre la informació classificada com a confidencial dels
usuaris, essent qualsevol dada a la qual hi accedeixi en virtut del present contracte.
- No divulgar informació confidencial, així com no publicar ni posar-la a disposició de tercers, ja sigui
directament o mitjançant terceres persones, sense previ consentiment per escrit de l’Ajuntament.
- No conservar, un cop extingit el contracte, cap còpia de la informació confidencial.
- Informar al personal del servei, i també a les possibles persones substitutes sobre les obligacions
establertes en el present contracte.
- Emprar les dades de caràcter personal a les quals tingui accés, únicament i exclusivament per
garantir les obligacions laborals establertes en el present contracte.
- Observar i adoptar les mesures de seguretat que siguin exigides per les lleis i els reglaments
destinats a preservar el secret, la confidencialitat i la integritat en el tractament automatitzat de les
dades personals.
- No cedir a terceres persones, les dades de caràcter personal en cap cas, ni tan sols a efectes de
la seva conservació.
- Les obligacions de confidencialitat establertes tindran una durada indefinida, per la qual cosa es
mantindran en vigor amb posterioritat a la finalització del contracte.

Sant Pere de Ribes, 11 de novembre de 2019
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ANNEX 1. ESTUDI ECONÒMIC DEL SERVEI

L'abast del contracte inclou els serveis de consergeria i coordinació del camp municipal de futbol de
Les Roquetes.
Els principals objectius del contracte són:
- Aconseguir el millor aprofitament possible de les instal·lacions del recinte.
- Coordinar les necessitats de les entitats amb la disponibilitat dels espais existents.
- Prestar amb la màxima qualitat possible els serveis de consergeria i atenció als usuaris.
- Mantenir en perfecte estat de funcionament, neteja i conservació les instal·lacions.
- Solucionar les incidències que puguin sorgir, amb el mínim temps possible.
Amb la finalitat de garantir la correcta execució del contracte, s’inclouen les següents prestacions:
- Prestació P1, serveis de consergeria.
- Prestació P2, serveis de coordinació.
Cal recordar que el present contracte es finançarà inicialment de les aplicacions pressupostàries que
corresponguin del pressupost municipal, destinades a la conservació, manteniment i gestió dels
equipaments esportius municipals. En ser una despesa plurianual, les despeses derivades de
l’execució del present contracte aniran imputades als pressupostos generals dels exercicis que
corresponguin a la seva durada.
Fins l’actualitat, el servei de consergeria del recinte s’ha efectuat dins la concessió del camp de futbol i
del servei de bar del mateix camp de futbol. L’Ajuntament s’ha fixat l’objectiu de millorar la qualitat del
servei, amb l’augment de les dedicacions de consergeria i amb la incorporació d’una segona prestació
per a la coordinació de les activitats que tenen lloc en les instal·lacions municipals objecte del present
contracte.
Per tant, s’elabora el present estudi econòmic a partir dels antecedents en el servei de consergeria, i
els objectius del nou contracte, que pretén incloure nous aspectes qualitatius i d’eficiència, per tal
d’obtenir una millor relació qualitat – preu del servei.
Per al càlcul del pressupost base anual del present contracte, la determinació del preu es realitzarà
mitjançant l’aplicació de preus unitaris, tenint en compte el valor de mercat de les prestacions objecte
del contracte. Aquests preus contemplen les hores efectives de treball del personal, inclosos els
materials, vestuari, eines, combustibles i desplaçaments fins el lloc de treball, així com la part
proporcional dels mitjans, vehicles i equips, assegurances, taxes i impostos, prevenció de riscos
laborals, i la totalitat dels costos directes i indirectes, i les despeses que siguin necessàries.
En el càlcul dels costos del personal adscrit a cada prestació es tindrà en compte la part proporcional
de dedicació dels responsables de l’adjudicatària en la preparació i organització del servei. També
s’inclou en els costos de personal la part proporcional dels informes i tràmits administratius a realitzar.
En l’actualitat és vigent el Conveni col·lectiu de treball de les empreses privades que gestionen
equipaments i serveis públics, afectes a l’activitat esportiva i de lleure (codi de conveni número
79001905012002), inscrit i publicat en la Resolució TSF/1577/2018, de 12 de juny, del Departament de
Treball, Afers Socials, i Famílies.
El conveni serà vigent fins el 31 de desembre de 2020, i quedarà prorrogat tàcitament per períodes
successius d'una anualitat si cap de les parts no formula la denúncia per a la seva revisió o rescissió.
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En l’article 26 s’indica que la jornada laboral en còmput anual és de 1.800 hores anuals de treball.
També s’assenyala que la jornada laboral podrà desenvolupar-se en règim d'horari partit o continuat i
de dilluns a diumenge. El nombre d'hores diàries dels treballadors a temps complet no podrà ser superior
a nou hores. I ateses les especials característiques d'aquest sector, la jornada anual pactada podrà
distribuir-se irregularment durant tots els dies de l'any, sense perjudici del gaudi dels dies o hores de
descans setmanal i anual que corresponguin als treballadors, i amb independència que els contractes de
treball ho siguin a temps parcial o a temps complet. En aquest sentit, la jornada es concretarà mitjançant
quadrant que es confeccionarà cada tres mesos i que recollirà els dies festius, les vacances en el seu cas,
els torns i horaris de cada treballador.
En l’annex IV del conveni s’hi inclouen les taules salarials. Segons aquestes, els imports dels salaris
anuals i alguns dels plusos són els següents:
salari brut anual

plus nocturn

Hora extra

Grup 1

19.990,00 €

1,59 €/h

11,10 €

Grup 2

18.100,00 €

1,38 €/h

10,06 €

Grup 3

15.600,00 €

1,17 €/h

8,67 €

Grup 4

15.345,00 €

1,15 €/h

8,53 €

Grup 5

15.000,00 €

1,12 €/h

8,34 €

Per altra banda, pel 2020 entre d’altres s’indica que hi haurà un plus per a tots els grups quan es
treballi els diumenges de 6,14 €, i les hores extres en dies festius es paguen a 14,31 €.
Amb les taules anteriors, a partir del salari brut anual sense plusos, i dividint per les 1.800 hores anuals
de treball, els preus hora base resultants són els següents:
preu hora
Grup 1: directors instal·lació

11,11 €/h

Grup 2: tècnics i monitors esportius

10,06 €/h

Grup 3: oficials 1a i administratius

8,67 €/h

Grup 4: oficials 2a i auxiliars administratius

8,53 €/h

Grup 5: consergeria, control accessos, neteja

8,33 €/h

En tot cas, pel personal adscrit es tindrà en compte els salaris vigents del conveni sectorial col·lectiu, i
en tot allò que no estigui regulat pel conveni seran d’aplicació l’Estatut dels Treballadors i la normativa
laboral que sigui d’aplicació.
Amb l’objectiu de facilitar la gestió i seguiment del servei, així com futures modificacions, es creu oportú
considerar el cost anual a partir del cost separat de cada prestació, estimant un preu/hora per cada una
de les categories adscrites, que servirà per determinar el pressupost base de licitació de cada prestació
i del conjunt del servei. Tanmateix, es podran prendre aquests preus com a preus unitaris del
contracte, com a referència en cas de les modificacions previstes de les dedicacions.
Pel càlcul del pressupost base de licitació, s’estimen un número d’hores a realitzar segons si es tracta
de setmanes durant la temporada esportiva o fora de la temporada.
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El número d’hores a realitzar és una estimació i s’ajustarà a les necessitats del servei, depenent en
gran mesura de les activitats que tenen lloc sobretot els caps de setmana. Els serveis podran ser
ampliats o reduïts en algunes de les setmanes, i sempre s’intentaran adaptar a les necessitats reals de
l’ús definitiu de les instal·lacions.
Pel càlcul del preu de cada una de les dues prestacions del servei, es contemplen els preus unitaris
corresponents al personal adscrit en cada una de les prestacions, segons el quadre que s’exposa a
continuació, que inclou també la part proporcional d’organització del servei, seguretat social, vacances,
informes i tràmits administratius, despeses necessàries, benefici industrial, i la totalitat dels costos
directes i indirectes. També es té en compte que la durada màxima del contracte pot arribar fins a
quatre anys, amb els respectius augments que pot haver de les taules salarials. Els preus unitaris
màxims estimats, sense IVA, són els següents:
Preu hora consergeria

14,00 €/h

Preu hora coordinador

22,00 €/h

A partir dels preus unitaris anteriors, s’estimarà el cost anual de cada prestació i el cost del conjunt del
servei. També s’hi afegiran un plus pels treballs nocturns, en diumenges i festius.
DETERMINACIÓ DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I DEL PRESSUPOST PROPOSAT.
Licitació

Proposta

Preu hora conserge diürn laborable (€/h)

14,00

14,00

Preu hora coordinador diürn laborable (€/h)

22,00

22,00

←
←

indicar el preu
indicar el preu

Pel càlcul del pressupost base de licitació de cada prestació, es tenen en compte les consideracions de l'estudi econòm ic del servei, annex 1 del PPTP.
En horari nocturn, diumenges i festius, s'afegeix 1,80 €/h al preu hora diürn laborable de consergeria (i oficial 2a si s'ha ofert en la proposta).
En horari nocturn, diumenges i festius, s'afegeix 2,00 €/h al preu hora diürn laborable de coordinador.
Es considera temporada entre 1 de setembre i 20 de juny aproximadament, unes 40 setmanes. Treient festius s'estimen 38 setmanes laborables.
Es considera fora de temporada entre 21 de juny i 31 d'agost i setmanes sense entrenaments, unes 12 setmanes, 10 d'elles laborables.
Es considera que fora de temporada, hi ha casals d'estiu, i les instal·lacions es troben tancades aproximadament 2 o 3 setmanes.

Inicialment el servei contempla que en la prestació P1 hi treballin conserges, pel que en el Pla de Treball
només es podrà contemplar la figura dels conserges. En el seu lloc, els licitadors podran incloure una
dedicació parcial d’un oficial segona en la seva oferta com a millora en els criteris automàtics.
En el procediment de licitació, les empreses oferiran en els criteris automàtics els preus unitaris
desglossats del personal adscrit segons el quadre tipus que es publicarà en el perfil del contractant. No es
podran valorar les ofertes de les empreses que no detallin els preus unitaris segons el tipus d’instal·lació.
El pressupost d’adjudicació i els preus unitaris del contracte seran els que hagi proposat l’empresa
adjudicatària en la seva oferta, i l’import mensual definitiu per cada prestació serà el resultant de dividir
l’import que hagi ofert l’empresa adjudicatària entre els 12 mesos previstos de cada anualitat.
En cas que durant la vigència del contracte i les seves pròrrogues hi hagi modificacions d’alguna de les
prestacions, es determinarà el nou import tenint en compte els preus unitaris d’adjudicació del personal
adscrit, que seran els que ha proposat l’empresa adjudicatària. Aquests preus ja incorporen la totalitat
de despeses necessàries i costos directes i indirectes del servei, i s’aplicaran a les dedicacions que
s’hagin modificat.

29

Segons les necessitats del servei, es podrà variar esporàdicament les dedicacions setmanals d’alguna
de les prestacions, de forma puntual. En tot cas, amb l’aprovació del responsable municipal aquestes
variacions es podran recuperar durant les setmanes següents, intentant sempre que les hores efectives
definitives siguin les previstes inicialment.
Qualsevol de les parts sempre comunicarà qualsevol variació puntual en la dedicació del servei tan
aviat com sigui possible, almenys amb una setmana d’antelació, excepte aquells casos urgents en que
s’intentarà actuar tan aviat com sigui possible.
A continuació s’exposa l’estudi econòmic per a cada una de les prestacions del present contracte, amb
les seves previsions, i el desglossament dels costos directes i costos indirectes.
Prestació P1. Serveis de consergeria
A continuació es determinen els imports del pressupost de licitació per la prestació dels serveis de
consergeria, amb una dedicació estimada anual de 2.252 hores, i un equip format per dues o més
persones amb la categoria de conserges, o algun oficial 2a en cas que l’adjudicatari ho inclogui com a
millora de la seva proposta en els criteris automàtics.
L’empresa adjudicatària realitzarà el servei amb els corresponents ajustos derivats de les variacions
dels calendaris esportius, torneigs, activitats extraordinàries i dies festius de cada any. Tenint en
compte aquests factors, la previsió anual de serveis de la prestació P1 és la següent:
PRESTACIÓ P1. SERVEI DE CONSERGERIA
hores/dia

dies

setmanes

hores

preu/h licitació

Cost licitació

Consergeria dilluns a divendres diürn setembre-juny

5

5

38

950

14,00

13.300,00

Consergeria dilluns a divendres nocturn setembre-juny

1

5

38

190

15,80

3.002,00

Consergeria dissabtes diürn setembre-juny

12

1

38

456

14,00

6.384,00

Consergeria dissabtes nocturn setembre-juny

0

1

38

0

15,80

0,00

Consergeria diumenges i festius setembre-juny

7

1

40

280

15,80

4.424,00

Consergeria dilluns a divendres diürn fora temporada

5

5

10

250

14,00

3.500,00

Consergeria dilluns a divendres nocturn fora temporada

1

5

10

50

15,80

790,00

Consergeria dissabtes diürn fora temporada

7

1

2

14

14,00

196,00

Consergeria dissabtes nocturn fora tem porada

0

1

2

0

15,80

0,00

Consergeria diumenges i festius fora temporada

7

1

2

14

15,80

221,20

Consergeria varis dissabtes

12

1

1

12

14,00

168,00

Consergeria varis diumenges i festius

36

1

1

36

15,80

568,80

2.252
TOTAL COST ANUAL SERVEIS PRESTACIÓ P1 (sense IVA)

32.554,00 €

Els licitadors, en la seva oferta, en els criteris d’adjudicació automàtica proposaran el seu preu hora pel
personal adscrit, i multiplicat per les hores estimades, resultarà l’import d’adjudicació anual de la
prestació P1. Els preus del contracte seran els que hagi proposat l’empresa adjudicatària a partir de
cadascun dels preus unitaris.
Durant la temporada, es considera que els dies laborables de dilluns a divendres hi haurà els
entrenaments dels equips i entitats esportives, i s’estima que en gairebé la totalitat de dissabtes hi
haurà competicions, i almenys en 40 diumenges i festius.
Fora de temporada, encara que el camp de futbol pot estar tancat part del juliol i principis d’agost, es
considera inicialment que de dilluns a divendres hi haurà diferents ocupacions en les instal·lacions
esportives, i s’estima que de les 12 setmanes laborables fora de temporada, hi haurà activitats almenys
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durant unes 10 setmanes, i en varis dels caps de setmana, amb una previsió inicial de 2 dissabtes i
diumenges o festius.
Les dedicacions setmanals definitives seran les que hagin esdevingut a partir de les necessitats reals dels
serveis. Mensualment es lliurarà el resum de les hores efectives realitzades, i s’intentarà aconseguir que al
final de l’any les hores de treball hagin estat les estimades inicialment.
Per aconseguir aquest objectiu, en l’estimació del pressupost s’han inclòs 48 hores de consergeria en
dissabtes, i 32 en varis diumenges i festius, per si hi ha activitats extraordinàries que necessiten el servei.
Aquestes hores són limitatives, i segons les necessitats, podrien no ser executades.
També es valora en els criteris automàtics que els licitadors puguin oferir una bossa d’hores
extraordinàries sense cost per l’Ajuntament, per absorbir altres activitats extraordinàries quan sigui
necessari. En cas de no exhaurir les hores d’aquesta bossa, quedarien acumulades per l’any següent.
Prestació P2. Serveis de coordinació
A continuació es determinen els imports del pressupost de licitació per la prestació dels serveis de
coordinació, amb una dedicació estimada anual de 154 hores per part d’una persona amb la categoria de
director tècnic de les instal·lacions.
L’empresa adjudicatària realitzarà el servei amb els corresponents ajustos derivats de les variacions
dels calendaris esportius, torneigs, activitats extraordinàries i dies festius de cada any. Tenint en
compte aquests factors, la previsió anual de serveis de la prestació P2 és la següent:
PRESTACIÓ P2. SERVEI DE COORDINACIÓ
hores/dia

dies

setmanes

hores

preu/h licitació

Cost licitació

Coordinació dilluns a divendres diürn setembre-juny

2

1

40

80

22,00

1.760,00

Coordinació dissabtes diürn setembre-juny

2

1

10

20

22,00

440,00

Consergeria diumenges i festius setembre-juny

2

1

10

20

24,00

480,00

Coordinació dilluns a divendres diürn fora temporada

2

1

8

16

22,00

352,00

Coordinació dissabtes diürn fora temporada

2

1

1

2

22,00

44,00

Coordinació diumenges i festius fora temporada

2

1

2

4

24,00

96,00

Coordinació reunions Ajuntament i varis

2

1

6

12

22,00

264,00

154
TOTAL COST ANUAL SERVEIS PRESTACIÓ P2 (sense IVA)

3.436,00 €

Els licitadors, en la seva oferta, en els criteris d’adjudicació automàtica proposaran el seu preu hora pel
personal adscrit, i multiplicat per les hores estimades, resultarà l’import d’adjudicació anual de la
prestació P2. Els preus del contracte seran els que hagi proposat l’empresa adjudicatària a partir de
cadascun dels preus unitaris.
Durant la temporada, es considera una dedicació de dues hores setmanals entre dilluns i divendres, i
una dedicació de dues hores en varis dissabtes i diumenges. També es consideren vàries hores per
reunions que tinguin lloc amb la responsable municipal.
Fora de temporada, es considera que el coordinador gaudirà del seu període de vacances, i la resta de
setmanes tindrà la dedicació de dues hores setmanals entre dilluns i divendres, i s’estima que de les 12
setmanes fora de temporada, hi haurà una dedicació en 8 de les setmanes i en alguns caps de
setmana, amb una previsió inicial d’un dissabte i dos diumenges o festius.
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Les dedicacions setmanals definitives seran les que hagin esdevingut a partir de les necessitats reals dels
serveis. Mensualment es lliurarà el resum de les hores efectives realitzades, i s’intentarà aconseguir que al
final de l’any les hores de treball hagin estat les estimades inicialment.
Pressupost base de licitació
Les previsions anteriors són una estimació dels serveis que inicialment es creu que es prestaran, i que
serveixen per determinar els imports que caldrà destinar al servei en el pressupost municipal, i
determinar el valor estimat del contracte. Amb les consideracions anteriors, els costos directes i
indirectes desglossats del servei són:
COSTOS DIRECTES ANUALS
Cost sou i seguretat social personal (84%)

26.518,95 €

Conveni, cobertures i absentisme (4%)

1.262,81 €

Material i consumibles (6%)

1.894,21 €

Vestuari i eines (3%)

947,11 €

Vehicles, equips i maquinària (2%)

631,40 €

Assegurances, taxes, impostos i varis (1%)

315,70 €

TOTAL COSTOS DIRECTES

31.570,18 €

COSTOS INDIRECTES ANUALS
Despeses Generals (8%)

2.525,61 €

Benefici Industrial (6%)

1.894,21 €

TOTAL COSTOS INDIRECTES

4.419,82 €

COST ANUAL (sense IVA)

35.990,00 €

I el cost anual del servei, IVA inclòs, serà el següent:
Cost anual

sense IVA

21% IVA

amb IVA

P1. Serveis de consergeria

32.554,00 €

6.836,34 €

39.390,34 €

P2. Serveis de coordinació

3.436,00 €

721,56 €

4.157,56 €

Total

35.990,00 €

7.557,90 €

43.547,90 €

Així doncs, el pressupost base de licitació de la present contractació, pels serveis de consergeria i
coordinació del camp municipal de futbol de Les Roquetes, amb una durada de 2 anys, es fixa en la
quantitat de 87.095,80 €.
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ANNEX 2. INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
A continuació s’exposa informació complementària del servei, respecte algunes de les tasques a
realitzar, així com informació d’altres serveis de conservació i manteniment de les instal·lacions que ja
es presten en el recinte.

1. Informació prevenció de la legionel·losi.
S’enviarà un excel per mail al prestador del servei amb les taules per fer les anotacions de les
temperatures i les accions de manteniment previstes a la normativa.
2. Inventari moble i immoble de la instal·lació.
S’enviarà l’inventari per mail al prestador del servei amb el detall.
3. Informació sobre els contractes de manteniments normatius que aniran a càrrec de l’Ajuntament,
d’acord amb la periodicitat que els hi toqui per normativa;
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Revisions o inspeccions anuals del quadres de llum. I quinquennals d’ECA.
Revisions o inspeccions anual de calderes.
Revisions o inspeccions anuals de plaques solars.
Revisions o inspeccions anuals de climatització.
Prevenció de la legionel·losi anual.
Revisió d’elements contra incendis de tota la instal·lació. Extintors anualment i
mànegues cada 5 anys.
g. Contracte Central Receptora d’alarmes, anual. Tant pels accessos de la instal·lació com
també per els panells solars. I connectada amb el servei de la policia local.
h. Contracte empresa especialista en desinfecció, desinsectació i desratització.
i. Contracte de manteniment empresa especialitzada manteniment gespa artificial.
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