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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL SERVEI ATENCIÓ AL 
PÚBLIC ARTS SANTA MÒNICA 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE 
El servei d’atenció al públic i de visites guiades d’Arts Santa Mònica (ASM) 
durant l’any 2016. 

a) Servei d’atenció al públic  

El servei d’atenció al públic a l’ASM comprèn les prestacions següents per part 
de l’empresa adjudicatària: 

- Servei d’atenció i informació al públic tant presencial com telefònica. 
- Servei d’atenció al visitant en els diferents espais de  l’ASM, amb 

motiu de les diverses activitats que s’hi organitzen. 
- Supervisió del correcte funcionament dels equipaments tècnics  de 

les exposicions i altres activitats del centre.  
- Control d’obertura i tancament de l’equipament audiovisual, 

d’il·luminació i altres que formen part de les exposicions i de les 
altres activitats del centre. 

- Recollida i gestió de dades estadístiques: recollida de dades relatives 
al nombre de visitants i recompte d’assistents  als actes i activitats 
programades.  

- Control, si s’escau, del lliurament i retorn del servei d’ audioguies i 
altres maquinaris necessaris per al seguiment de les exposicions i 
d’ altres activitats.  

- Manteniment i control de la fulleteria i material divers de difusió 
(tríptics, díptics, fulls de mà...) que estiguin als expositors del 
centre. 

- Gestió de reserves  per a visites de grup, tallers i altres activitats 
participatives organitzades per ASM 

- Subministrament i, en el seu cas, venda del tiquet d’entrada 
corresponent i recollida del perfil del visitant, segons instruccions de 
l’ASM. 

 

L’atenció al públic serà, com s’ha dit, tant presencial com telefònica des 
del taulell d’acollida d’usuaris i visites situat a recepció de l’ASM, des d’on 
es derivarà cada persona o trucada on correspongui, ja sigui a les 
exposicions com a les activitats culturals que duu a terme el centre, com 
a les oficines de l’ASM, en cas de visites al personal. El Departament de 
Cultura habilitarà un taulell expressament per a l’empresa adjudicatària. 
 
Pel que fa a la gestió de la reserva de grups, també es farà per via 
presencial, telefònica i telemàtica tant de visites guiades o dinamitzades 
(escolars), o bé de totes aquelles activitats del centre que requereixen 
una inscripció prèvia. El personal assignat per l’empresa haurà de 
gestionar el programari propietat del Departament de Cultura de gestió 
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de reserva de grups. El Departament de Cultura facilitarà a l’empresa el 
programari i maquinari necessari. 
 
Pel que fa a la gestió de les dades i estadística, l’empresa haurà de 
recollir diàriament la informació que generen els comptadors automàtics 
de visitants, ubicats a les portes, i gestionar-la  a través de les plantilles  
i documents informàtics creats específicament per generar estadístiques 
d’acord amb els responsables del centre. El Departament de Cultura 
facilitarà també a l’empresa el maquinari i programari per fer el 
tractament estadístic.  
 
Les bases de dades que es generen tant per a la reserva de grups com 
per a la gestió de dades i estadística són propietat del Departament de 
Cultura i en finalitzar el contracte l’empresa ha de lliurar-les al 
Departament de Cultura. 

 
Les hores de formació per conèixer els programaris de reserves de grup i 
de gestió de les dades i estadística i adaptar-s’hi van a càrrec de 
l’empresa adjudicatària sense que es puguin facturar a part.  

 

b) Servei de visites guiades 

El servei de visites guiades a l’ASM comprèn les prestacions següents per part 
de l’empresa adjudicatària: 

. 
- Acompanyament de grups i realització de visites guiades a les 

exposicions /activitats: El nombre de visites guiades serà de màxim 
6 visites guiades setmanals. 

- Elaboració de guions per a les visites guiades. Caldrà elaborar un 
màxim de 20  guions anuals.  

- Formació del personal encarregat d’elaborar guions i del personal 
destinat a visites guiades i atenció al públic. La sessió formativa es 
farà amb personal de l’ASM o amb els comissaris i artistes. Les hores 
d’instrucció i reunions destinades a aquesta formació entren en el 
preu del contracte i no es poden facturar a part. 

 
Pel que fa a l’elaboració de guions expositius, l’empresa adjudicatària 
haurà de presentar als responsables de l’ASM un projecte de guió que 
un cop aprovat per l’ASM servirà per dur a terme les visites guiades 
programades en  cadascuna de les exposicions o activitats. El projecte 
de guió que presenti l’empresa adjudicatària ha d’incloure el contingut a 
tractar en l’activitat o visita guiada, la dinàmica, la descripció del 
funcionament, interval d’edats del públic al que es destina l’activitat, 
localització de l’activitat, durada, infraestructura necessària, material 
individual necessari, objectius pedagògics o culturals a aconseguir i 
proposta d’avaluació de l’assoliment d’aquests objectius.... Els 
responsables de l’ASM supervisaran el projecte i podran introduir les 
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esmenes o canvis que creguin necessaris abans que s’aprovi. 
 
En casos específics, quan la visita guiada suposi uns coneixements molt 
especialitzats en la temàtica de l’exposició o activitat, el Departament 
de Cultura podrà contractar directament els serveis de les visites 
guiades al comissari, artista, documentalista o figura especialitzada en 
la temàtica. El mateix succeeix pel que fa a la redacció de guions. 
 

c) Altres:  
 

a) En el cas eventual d’una evacuació d’emergència, caldrà que 
l’empresa adjudicatària col·labori en les tasques de desallotjament 
del públic visitant. 

b) En el cas eventual d’una incidència que posi en risc persones o 
béns, caldrà que el personal de l’empresa adjudicatària avisi el 
servei de vigilància de l’ASM. 

c) L’empresa adjudicatària haurà de respectar el manual de bones 
pràctiques mediambientals i altres sistemes de qualitat a les quals 
en un futur es pugui acollir el centre (normes ISO, carta de 
serveis...) i col·laborarà a aplicar-ho. 

 
L’empresa adjudicatària del servei haurà de designar: 
 

a) Un cap d’equip: serà una persona que treballi físicament a l’ Arts Santa 
Mònica en alguna de les posicions esmentades en el punt 3 d’aquestes 
condicions i que coordinarà les tasques del personal de l’empresa 
destinat al servei. Les funcions que tindrà seran: 

 
. Coordinar in situ el personal de l’empresa  pel que fa a les activitats i 
les visites guiades previstes,  gestionant i donant sortida  als 
imprevistos. 
. Supervisar l’estat de les exposicions, aplicar els protocols d’obertura i 
tancament pel que fa als equipaments tècnics i altres maquinaris, 
informar els responsables d’ASM de les possibles incidències i 
sobrevinguts que puguin sorgir en aquest aspecte (material expositiu, 
espai físic, material de difusió, etc) 
. Fer de nexe entre els responsables del centre i el coordinador de 
l’empresa, comunicant, des de la posició d’informació, a una i altra 
banda les incidències i requisits que es generen en les exposicions i en 
el desenvolupament de les activitats  en el dia a dia. 

 
b) Un coordinador de l’empresa: L’empresa adjudicatària del servei haurà 

de designar una persona que es coordini amb el personal d’ASM per tal 
de: 
 
 Assistir a les reunions periòdiques que planteja coordinació general 

d’ASM i traslladar la informació i les necessitats d’actuació al 
personal de l’empresa. 
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Els responsables d’ASM passaran amb suficient antelació a l’empresa 
contractada la programació futura i els seus continguts per tal que l’empresa 
adjudicatària pugui donar una bona informació presencial i telefònica i 
preparar els guions i visites guiades amb prou temps. 

2.- HORARI   
L’horari d’atenció al públic de l’ASM és actualment de dimarts a dissabte , 
d’11h a 21h, i diumenges i festius d’11:00h a 17:00h . Dilluns tancat, excepte 
festius. És a dir, els dilluns festius està obert al públic. 

Determinades activitats puntuals podran tenir lloc en horaris especials. I si així 
ho demana el centre, caldrà que l’empresa aporti personal d’atenció al públic o 
de visites guiades. El màxim d’activitats fora d’horari es calcula en 20 hores 
mensuals. 

El centre romandrà tancat els següents dies festius: Nadal, Sant Esteve, Cap 
d’Any, Reis, Divendres Sant i  Primer de Maig. 

Aquest horari podrà tenir variacions. En cas de canvi d’horari, l’empresa 
adjudicatària caldrà que s’hi ajusti. 

Concretament, es tindrà obert 252 dies laborables i 60 festius. Això 
representen 7.972 hores en dies laborables i 1.140 hores en dies festius. Els 
serveis extra horaris pugen a 240 h anuals. 
 
3.-  NOMBRE DE POSICIONS PER DUR A TERME EL SERVEI 
 
El servei ha de comptar amb tres posicions: 
 
a) S’han comptabilitzat 1 posició al taulell d’informació/telèfon/recollida 
dades/reserva grups/posar en marxa i apagar les exposicions (de dimarts a 
dissabte  11 hores dia) ( diumenges i festius 7 hores)  
 
b) 2 posicions a les sales d’informació/atenció grups/visites guiades (de 
dimarts a dissabte 10 hores dia) (diumenges i festius 6 hores).  
 
També cal atendre les activitats extrahoràries de la programació 2016, que es 
calculen en un màxim de 240 hores anuals (20 al mes de mitjana). 
 
Es contempla la possibilitat que finalment el total d’hores extrahoràries sigui 
inferior a 240 hores anuals però en cap cas el nombre serà superior a 240. Per 
tal de poder fer-ne el seguiment es facturarà aquest servei per hores reals 
realitzades mensualment tal i com s’ especifica a l’apartat 8 del present plec. 
 

D’entre el personal destinat a les tres posicions, com s’ha dit en el punt 2 
d’aquestes condicions tècniques, cal nomenar un cap d’equip. 
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4.- REQUISITS DEL PERSONAL DESTINAT AL SERVEI 
 

El personal destinat al servei d’atenció al  públic, visites guiades o activitats 
extra horàries ha de saber català, castellà i anglès.  

El personal del servei ha d’estar capacitat per poder atendre el públic, donant 
les explicacions oportunes a les preguntes relatives a les exposicions i altres 
activitats que es duguin a terme a l’ASM formulades per públic visitant o grups 
que ho sol·licitin. És especialment important que estigui capacitat per donar 
les explicacions de contingut de cada exposició i activitat.  

El personal destinat al servei ha de tenir la titulació o diplomatura en història 
de l’art o bé en belles arts, o estudis tècnics o superiors en alguna de les 
branques de les humanitats que es relacionin amb el contingut cultural que 
ofereix al públic Sta Mònica i han de tenir capacitat i aptituds pedagògiques. 

L’empresa adjudicatària estarà obligada a contractar al personal destinat al 
servei en la categoria corresponent a les funcions que desenvolupa a Santa 
Mònica i, en concret, el personal destinat en la posició esmentada al punt 3.a 
d’aquest plec ha de ser contractat com a personal del grup professional II 
Personal de Gestió i Coordinació d'acord amb el III Conveni Col•lectiu del 
Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya, signat el 10 de març 
de 2015 (o conveni que s'apliqui de manera complementària a aquest), que 
correspon a la categoria de Titulat/da de Grau Superior de l'anterior conveni 
col•lectiu. El personal destinat a les dues restants posicions ha de ser 
contractat  com a personal del grup professional IV Personal d’Atenció al Públic 
que correspon a la categoria d’Informador/a de l’anterior conveni. 

L’empresa adjudicatària estarà obligada a formar el propi personal per tal que 
aquest pugui desenvolupar les tasques encomanades, especialment quan 
s’incorporin noves exposicions o activitats o s’incorporin noves tecnologies per 
gestionar l’agenda de grups... L’empresa adjudicatària està obligada a assistir 
activament a totes les reunions periòdiques de coordinació que l’ASM consideri 
oportunes. 

L’empresa adjudicatària haurà de sotmetre’s a les indicacions i instruccions 
dictades per l’ASM, per donar un servei de bona qualitat. 

L’empresa adjudicatària haurà de proporcionar uniforme al personal del servei 
si el Departament de Cultura ho indica. Les despeses que es derivin d’aquesta 
obligació van a càrrec de l’empresa. La tipologia de l’uniforme haurà de ser 
acceptada pel Departament de Cultura. 

5.- ESPAIS I ELEMENTS MATERIALS 

El material consumible utilitzat per oferir el servei (paper, tinta, bolígrafs...) va 
a càrrec de l’empresa adjudicatària. 
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El Departament de Cultura és propietari de la base de dades de l’agenda de 
visites i del programari de reserva de grups, estadística, venda d’entrades, 
reserva d’espais.... Aquesta base de dades es posarà a disposició de l’empresa 
adjudicatària per tal que en faci un ús correcte. La informació resultant de la 
gestió de l’agenda es considera a tots els efectes propietat del Departament de 
Cultura i sols es podrà utilitzar per l’empresa contractada als efectes de 
proveir correctament el servei objecte de la present contractació. D’aquesta 
manera l’empresa adjudicatària ha d’introduir les dades de manera que puguin 
ser usades amb finalitats estadístiques per al Departament de Cultura. Per 
tant, l’empresa ha de seguir els criteris fixats pel Departament de Cultura. El 
Departament de Cultura pot demanar en qualsevol moment a l’empresa 
contractada que li faciliti dades estadístiques a extreure de la base de dades i 
l’empresa estarà obligada a facilitar-li amb la major celeritat possible. 
 
El Departament de Cultura també posarà a disposició de l’empresa contractada 
els ordinadors necessaris per gestionar la base de dades i el programari que 
consideri convenient i que també té obligació d’utilitzar.  
 
El servei tècnic per al manteniment i bon funcionament de la base de dades i 
de l’ordinador va a càrrec del Departament de Cultura.  
 

L’empresa adjudicatària haurà de proporcionar tablets al personal del servei 
per desenvolupar les seves funcions. 

 
El material de funcionament i fungible per ús de l’ordinador i de la base de 
dades (disquets, tinta, paper...) va a càrrec de l’empresa adjudicatària així 
com qualsevol altra despesa que no sigui el servei tècnic de manteniment. 
 
L’empresa contractada està obligada a formar el personal perquè aquest 
assoleixi uns coneixements suficients per utilitzar correctament la base de 
dades que el Departament de Cultura estableixi. Les despeses de formació i 
reciclatge aniran a càrrec de l’empresa contractada.  
 
El Departament de Cultura conserva la facultat d’establir criteris de gestió de 
l’agenda que persegueixin el fer compatible una màxima afluència de grups 
amb el manteniment d'unes correctes condicions de visita per a la totalitat 
dels usuaris. 
 
6.- PUBLICITAT I DIFUSIÓ 
 
El Departament de Cultura es farà càrrec de la comunicació i difusió de la 
programació de visites, tallers i activitats. 
 

7.- QUALITAT DEL SERVEI 

L’empresa adjudicatària està obligada a subministrar tota la documentació i 
informació necessària i a complir fidelment i puntualment les instruccions de 
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l’ASM. 

8.- IMPORT 

L’import d’aquest contracte és de 200.000 euros (IVA inclòs), amb càrrec a la 
partida CU 12 D/226000100/4410- Exposicions, certàmens i altres activitats 
de promoció. 
 
L’import de 200.000 € (IVA inclòs) s’ha previst per una durada del contracte 
d’un any natural (12 mesos: de l’1 de gener al 31 de desembre). En cas que la 
durada del contracte sigui inferior a l’any natural, el preu es reduirà en 
proporció. 
 
Es facturarà mensualment pel mateix import per dotzenes parts, a excepció de 
les hores extrahoràries que es facturaran mensualment segons les hores reals 
realitzades amb un màxim anual de 240. En cada factura s’indicaran de forma 
expressa el nombre d’hores extrahoràries utilitzades durant el mes a què fa 
referència la factura i el cost total d’aquestes hores. 
 
En cap cas es superaran les 240 hores anuals. 
 
Per tal de poder emetre les factures segons el preu real mensual de les hores 
extrahoràries, a la oferta econòmica presentada per l’empresa caldrà 
presentar un preu global pel servei i un preu detallat de l’hora extrahorària. 
 
9.- FORMA DE PAGAMENT 
 
Les factures es presentaran mensualment. El pagament de les factures 
s’abonarà mitjançant transferència bancària. 
 
Les factures, amb l’import de l’IVA desglossat i l’IRPF si li correspon, han 
d’adreçar-se i lliurar-se a: 
 
Direcció General de Creació i Empreses Culturals 
Plaça de Salvador Seguí, 1-9, 3a pl. 
08001 BARCELONA 
CIF: S0811001G 
 
10.- TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
El termini d’execució és de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2016.  

La persona responsable de l’execució d’aquest contracte és de el /la director/a 

de l’ Arts Santa Mònica. 

 

11.- CONVENI 

Com a requisit per a ser adjudicatària del contracte, l’empresa ha d’estar 
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adherida i complir el conveni col·lectiu marc d’oci educatiu i animació 
sociocultural (BOE 33, de 07.02.2014) tant d’àmbit estatal com el 
corresponent a la comunitat autònoma de Catalunya (III Conveni Col•lectiu 
del Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya, signat el 10 de 
març de 2015). També, com s’ha dit al punt 4 tercer paràgraf, el personal que 
es contracti per prestar  servei a l'Arts Santa Mònica ha d’estar contractat 
d’acord amb la categoria de les funcions que desenvolupi al centre. 

 

12.- PERSONAL A SUBROGAR 

En compliment del que estableix l'article 38 referent al dret de subrogació del 
III Conveni Col·lectiu del Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de 
Catalunya d'aplicació al personal contractat per l'empresa adjudicatària que 
presta els serveis d'atenció al públic al Centre Arts Santa Mònica fins el dia 31 
de desembre de 2015, es detallen les dades del personal que cal subrogar en 
drets i obligacions per la nova empresa adjudicatària per l'anualitat 2016. 

 

Treballador/a Antiguitat Categoria 
Jornada 

% 
Contracte 

Salari brut 
anual 

Plus 
Cap 

d'Equip

1 20/01/2015 Cap d'Equip 68,13 
TMP.TP. OBRA O 
SERVICIO DETERMINADO 

10.203,12 €
30 € / 
mes 

2 02/05/2015 
Atenció al 
Públic 

56,25 
TMP.TP. OBRA O 
SERVICIO DETERMINADO 

8.424,00 €   

4 04/09/2015 
Atenció al 
Públic 

37,5 
TMP.TP. OBRA O 
SERVICIO DETERMINADO 

5.616,00 €   

6 16/01/2014 
Atenció al 
Públic 

74,52 
TMP.TP. OBRA O 
SERVICIO DETERMINADO 

11.160,00 €   

7 15/05/2014 
Atenció al 
Públic 

63,45 
TMP.TP. OBRA O 
SERVICIO DETERMINADO 

9.502,20 €   

8 18/07/2015 
Atenció al 
Públic 

23,8 
TMP.TP. OBRA O 
SERVICIO DETERMINADO 

3.564,24 €   

10 16/01/2014 
Atenció al 
Públic 

74,52 
TMP.TP. OBRA O 
SERVICIO DETERMINADO 

11.160,00 €   

11 25/07/2015 
Atenció al 
Públic 

25 
TMP.TP. OBRA O 
SERVICIO DETERMINADO 

3.744,00 €   

12 20/01/2015 Cap d'Equip 68,13 
TMP.TP. OBRA O 
SERVICIO DETERMINADO 

10.203,12 €
30 € / 
mes 
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13.- CRITERIS DE VALORACIÓ 

Criteris de valoració automàtica  

A. Descompte ofertat ........................................................ Fins a  75 punts 

L’empresa que presenti el major descompte obtindrà la màxima puntuació; i la 
resta d’empreses es valoraran de forma proporcional, segons la fórmula 
següent: 

Pi = 0,75 * (100 – 100 * (Bm – Bi))   

On: 

Bm = (PL - Om)/ PL 

Bi = (PL – Oi)/ PL 

Nomenclatura: Pi és la puntuació que obté l’empresa “i”, 0,75 és el pes del 
criteri (de 0,00 a 1.00, en tant per ú segons els punts totals de la licitació), 
Bm és la baixa que suposa l’oferta econòmicament més avantatjosa en relació 
amb el pressupost de licitació (PL) i Bi és la baixa de l’oferta de l’empresa “i” 
en relació amb el pressupost de licitació. Oi és l’ import de l’oferta de 
l’empresa “i” i Om és l’ import de l’oferta menor. 

B. Destinar el major percentatge possible a salaris del personal que treballa a 
Sta Mònica .........................................................................Fins a  5 punts 

Es valorarà que del preu del contracte es destini el major percentatge possible 
a salaris del personal destinat al centre. 
L’empresa que presenti el major percentatge obtindrà la màxima puntuació; i 
la resta d’empreses es valoraran de forma proporcional, segons la fórmula 
següent: 
5 punts x (percentatge ofertat/major percentatge ofertat)  
Per poder valorar aquest punt caldrà presentar una declaració responsable en 
el sobre C signat pel representant de l’empresa establint quin percentatge del 
preu es destina a salaris del personal del centre i comprometent-se a complir 
aquest percentatge. S’adjunta model de declaració responsable 

 

Criteris de valoració subjectiva 

C.  Millores addicionals proposades en l’execució del servei..... Fins a  20 punts  
 
1. Disposició dels mitjans tècnics, d’infraestructura i equipaments que 
l’empresa posa a disposició del servei. Fins a 5 punts. 
Es valorarà la disponibilitat afegida de mitjans tècnics, infraestructura i 
equipaments a més dels sol·licitats al punt 5 del present plec que l’empresa 
faciliti als seus treballadors per tal de millorar la prestació del servei. Es 
puntuarà de manera més alta aquella aportació de material que sigui més 
pràctica i adequada a l’espai de treball. 
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2. Plantejament del serveis. Fins a 5 punts. 
Es valorarà una distribució dels torns i de les persones elaborada per 
l’empresa d’acord amb els punts 2 i 3 del present plec. Es puntuarà més alta 
aquella distribució que consideri la rotació del personal de tal manera que tots 
els integrants de l’equip tinguin presència en el centre tant entre setmana com 
durant el cap de setmana. 
 
3. Elaboració d’informes periòdics sobre el perfil dels visitants i altres informes 
que pugui aportar amb les dades que recullin en el control de l’entrada d’acord 
amb el punt 1. a) del present plec. Fins a 5 punts. 
Es puntuarà de manera més alta aquella elaboració que contempli més 
informació i que es presenti de manera més acurada. 
 
4. Altres millores relacionades amb la formació del personal, gestió de la 
reserva de grups, solució d’imprevistos i estar en possessió de certificacions 
de qualitat de servei. Fins a 5 punts. 
Es puntuarà en funció de la rellevància de la millora presentada. 
 
No es valoraran aquelles propostes que no quedin clarament especificades i 
que portin confusió quant a l’abast, finalitat o naturalesa de la prestació 
oferta.  
 
S’inadmetrà com a millora contractual les borses d’hores sense cost que 
s’afegeixin a les hores estipulades pel present plec de prescripcions tècniques. 
 
Per valorar aquest punt de millores, caldrà que l’empresa presenti un projecte 
de millores en el sobre B. Aquest document ha de tenir una extensió màxima 
de 5 pàgines, i s’ha de presentar en fulls de mida DIN A4, amb la lletra de 
mida 11, com a mínim.  
 
Barcelona, 23 de setembre de 2015 
 
 
 
Margarita Garcia-Alsina i Vilardell 
Cap del Servei de Gestió 
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ANNEX: 
 
MODEL de declaració responsable a incloure en el sobre C signat pel 
representant de l’empresa establint quin percentatge del preu es destina a 
salaris del personal del centre i compromís de complir aquest percentatge. 
 
 

El Sr./La Sra. X, com a representant legal de l’empresa Y,  
 
 
DECLARO sota la meva responsabilitat el compromís de destinar el Z % del preu 
ofertat pel contracte a salaris del personal del centre i el compromís de mantenir 
la destinació d'aquest percentatge durant tota la durada del contracte. 
 
 
Lloc, data  
 
 
 
 
Signatura del representant legal de l'empresa 
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