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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DELS 
SERVEIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC AL MUSEU PICASSO DE BARCELONA 
 
 
1. OBJECTE 
 
Aquest Plec té per objecte definir les prescripcions tècniques que hauran de portar-se a 
terme en la licitació, contractació i prestació dels serveis d’atenció al públic al Museu 
Picasso, situat al carrer Montcada núm. 15-23 de Barcelona, i gestionat per la Fundació 
Museu Picasso de Barcelona (en endavant, indistintament, la FMPB o la Fundació). 
 
 
2. DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS 
 
Els serveis d’atenció al públic que haurà de prestar l’empresa contractista es 
classifiquen en els següents tipus de serveis: 
 

- Serveis fixos. 
- Serveis variables. 
- Serveis de reforç. 

 
Els tres esmentats tipus de serveis suposaran la cobertura per part del personal de 
l’empresa contractista de totes o alguna/es de les següents posicions: taquillatge, gestió 
de cues, atenció telefònica i acollida de visitants a oficines, ordenació de grups, 
acollida de grups, consigna de grups, consigna general, reserves de grups i 
d’activitats, organització de la circulació del públic, informació i control de sales, i 
supervisió de plantes (caps d’equip de planta baixa i de sales). 
 
Les funcions de cadascuna d’aquestes posicions es determinen a la clàusula 3 d’aquest 
Plec. 
 
En funció de cada tipus de servei, els serveis d’atenció al públic es prestaran en tots o 
algun/s dels següents espais: espais oberts de la planta baixa del Museu i a les sales 
expositives del Museu. 
 
A continuació es descriuen els tres esmentats tipus de serveis: 
 
A. Serveis fixos:   
 
Es prestaran a la planta baixa del Museu i a les sales expositives del Museu i es 
classifiquen en: 
 
A.1. Serveis a museu obert, Temporada baixa (de l’1 de novembre al 15 de febrer): 
es cobriran les següents posicions, en els dies i horaris que s’indiquen a continuació, tret 
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dels dies de tancament anual del Museu (actualment 1 de gener, 1 de maig, 24 de juny i 
25 de desembre): 
 

• 1 posició de cap d’equip de planta baixa: de dimarts a diumenge de 8:30 a 
19:00 h – dijous de 8:30 h a 21:30 h. 

 
• 1 posició de cap d’equip de primera planta: de dimarts a diumenge de  8:30 a 

19:00 h – dijous de 8:30 h a 21:30 h. 
 
• 1 posició de gestió de cues: de dimarts a dissabte de 8:45 a 14:00 h  i diumenges 

de 8:45 a 18:30 h. 
 

• 2 posicions de taquillatge: de dimarts a diumenge de 8:45 a 19:00 h. – dijous de 
8:45h a 21:00h. * 1 posició de taquillatge addicional els primers diumenges 
de mes de 9:00h a 14’30h. 
 

• 1 posició de taquillatge: de dimarts a diumenge de 8:45 a 19:00h -dijous de 
8:45h a 21:00h 

 
• 1 posició d’atenció telefònica i acollida de visitants: de dilluns a divendres de 

8:30 a 19:00 h.  
 

• 1 posició d’acollida de grups: de dimarts a diumenge de 8:45 a 19:00 h. –dijous 
de 8:45h a 20:00h 
 

• 1 posició de consigna de grups: de dimarts a diumenge de 8:45 a 18:00 h. –
dijous de 8:45h a 21:30h 
 

• 1 posició d’ordenació de grups: de dimarts a diumenge de 8:45 a 18:30 h.-
dijous de 8:45h a 20’30h 
 

• 1 posició de consigna general: de dimarts a diumenge de 8:45 a 19:00 h.-dijous 
de 8:45h a 21:30h 
 

• 1 posició de reserva de grups: de dilluns a divendres de 9:00 a 18:00 h. 
 

• 1 posició de reserva d’activitats: de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. 
Aquesta posició no treballa a l’agost. 
 

• 1 posició per a l’organització de la circulació de públic: de dimarts a 
diumenge de 8:45 a 19:00 h.-dijous de 8:45h a 21.30h 
 

• 12 posicions per a la informació i control de sales: de dimarts a diumenge de 
8:45 a 19:00 h.-dijous de 8:45h a 21:30h 
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A.2. Serveis a museu obert, Temporada alta (del 16 de Febrer al 31 d’Octubre): es 
cobriran les següents posicions, en els dies i horaris que s’indiquen a continuació, tret 
dels dies de tancament anual del Museu (actualment 1 de gener, 1 de maig, 24 de juny i 
25 de desembre): 
 

• 1 posició de cap d’equip de planta baixa: de dimarts a diumenge de 8:30 a 
19:00 h.- dijous de 8:30h a 21:30h. 

 
• 1 posició de cap d’equip de primera planta: de dimarts a diumenge de 8:30 a 

19:00 h.- dijous de 8:30h a 21:30h. 
 
• 1 posició de gestió de cues: de dimarts a diumenge de 8:45 a 18:30 h.- dijous de 

8:45h a 20:00h. * Aquesta posició començarà a treballar en aquest horari a partir 
del dia 1 de Març. 

 
• 3 posicions de taquillatge: de dimarts a diumenge de 8:45 a 19:00 h. – dijous de 

8:45h a 21:00h. 
 

• 1 posició de taquillatge: de dimarts a diumenge de 8:45 a 19:00h -dijous de 
8:45h a 21:00h. 
 

• 1 posició d’atenció telefònica i acollida de visitants: de dilluns a divendres de 
8:30 a 19:00 h.  

 
• 1 posició d’acollida de grups: de dimarts a diumenge de 8:45 a 18:30 h.- dijous 

de 8:45h a 20:00h 
 

• 1 posició de consigna de grups: de dimarts a diumenge de 8:45 a 19:00 h.- 
dijous de 8:45h a 21:30h 
 

• 1 posició d’ordenació de grups: de dimarts a diumenge de 8:45 a 18:30 h.- 
dijous de 8:45h a 20:30h 
 

• 1 posició d’ordenació de grups: de dimarts a diumenge de 8:45 a 18:30 h.- 
dijous de 8:45h a 19:30h 
 

• 1 posició de consigna general: de dimarts a diumenge de 8:45 a 19:00 h. – 
dijous de 8:45h a 21:30h. 
 

• 1 posició de reserva de grups: de dilluns a divendres de 9:00 a 18:00 h. 
 

• 1 posició de reserva d’activitats: de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h. 
Aquesta posició no treballa a l’agost. 
 

• 2 posicions per a l’organització de la circulació de públic: de dimarts a 
diumenge de 8:45 a 19:00 h.- dijous de 8:45h a 21:30h. 
 

http://www.museupicasso.bcn.cat/


 

Fundació Museu Picasso de Barcelona 
Montcada-15-23 
08003 Barcelona 
www.museupicasso.bcn.cat 
 
 
Exp. E0270/2015 

 

 4 

• 1 posició per a l’organització de la circulació de públic: de dimarts a 
diumenge de 8:45 a 19:00 h.- dijous vespre no treballa. 
 

• 12 posicions per a la informació i control de sales: de dimarts a diumenge de 
8:45 a 19:00 h.- dijous de 8:45h a 21:30h. 

 
En el cas que durant la vigència del contracte els dies de tancament o els horaris 
d’obertura del Museu canviïn respecte als assenyalats, l’empresa contractista serà 
avisada per escrit amb anticipació suficient i vindrà obligada a adaptar els quadrants del 
seu personal a l’horari i número d’hores efectives de prestació de serveis fixos que 
resultin d’aquests canvis. 
 
 
B. Serveis variables: 
 
Serveis variables destinats a cobrir les posicions de les exposicions temporals que es 
realitzin al Museu.  
 
El calendari d’exposicions temporals previstes actualment per la Fundació, que serveix 
de base per a una estimació de les hores anuals dels serveis variables (vegeu quadre 
Annex), és el següent: 
 
Sales A: 
 

• 1 posició del 25 de febrer al 15 de maig del 2016, de 8:45 a 19:00 h de dimarts a 
diumenge i dijous de 8:45h a 21:30h. 

 
• 1 posició del 23 de juny al 23 d’octubre del 2016, de 8:45 a 19:00 h de dimarts a 

diumenge i dijous de 8:45h a 21:30h. 
 

• 1 posició del 24 de novembre del 2016 al 20 de març del 2017, de 8:45 a 19:00 h 
de dimarts a diumenge i dijous de 8:45h a 21:30h. 

 
Pati Finestres: 
 

• 4 posicions del 26 de maig del 2016 al 4 de setembre del 2016, de 8:45 a 19:00 h 
de dimarts a diumenge i dijous de 8:45h a 21:30h. 
 

• 7 posicions del 20 d’octubre del 2016 al 29 de gener del 2017, de 8:45 a 19:00 h 
de dimarts a diumenge i dijous de 8:45h a 21:30h. 

 
• 7 posicions del 16 de març del 2017 al 25 de juny del 2017, de 8:45 a 19:00 h de 

dimarts a diumenge i dijous de 8:45h a 21:30h. 
 

• 7 posicions del 26 d’octubre del 2017 al 28 de gener del 2018, de 8:45 a 19:00 h 
de dimarts a diumenge i dijous de 8:45h a 21:30h. 
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No obstant això, donat que aquest calendari només constitueix una previsió, subjecte a 
modificacions i, per tant, no vinculant per a la Fundació davant l’empresa contractista, 
les concretes posicions a cobrir per a cada exposició temporal que es porti a terme seran 
les que la Fundació requereixi a l’empresa contractista per correu electrònic amb la 
suficient antelació. 
 
La durada de les exposicions temporals que es portin a terme podrà ser prorrogada per 
la Fundació en funció de les necessitats previstes segons l’activitat. En aquest cas, 
l’empresa contractista vindrà obligada a cobrir el servei variable mentrestant l’exposició 
estigui oberta als visitants.   
 
 
C. Serveis de reforç: 
 
Es preveu, a més, la demanda d’un servei d’hores de reforç destinat a les èpoques punta, 
dies d’horari d’obertura ampliat i per a les activitats i esdeveniments (actes 
protocol·laris, esdeveniments privats, visites privades a la col·lecció del Museu, etc.) 
que la Fundació pugui organitzar o qualsevol incident que es pugui generar.  
 
En aquest cas i sota les directrius de la Fundació, es demanaran a l’empresa contractista 
els serveis de reforç que corresponguin segons necessitats i amb la suficient antelació.  
 
Les empreses licitadores podran oferir, d’acord amb les clàusules 7 i 9 del Plec de 
Clàusules Contractuals, la prestació d’hores de servei de reforç sense cost per a la 
Fundació. 
 
 
3. FUNCIONS 
 
Totes les funcions descrites a continuació hauran de ser portades a terme per un equip 
professional qualificat d’acord amb la clàusula 5 i motivat, que sigui conscient de la 
rellevància que tenen tots els serveis relacionats amb el públic per a la correcta gestió 
museística. 
 
Per aquesta raó és de gran importància que totes aquestes funcions es realitzin amb una 
actitud proactiva, positiva, educada i amb amabilitat. 
 
Totes les posicions, a més de les esmentades més avall, han de complir naturalment les 
funcions derivades del pla de seguretat del Museu, com és la seva necessària 
participació en els plans d’evacuació i emergència i la seva observació del seguiment de 
les normes de comportament al Museu per part dels visitants. 
 
Sense perjudici de les directrius específiques que eventualment pugui elaborar la 
Fundació i que seran adreçades al coordinador/a del servei especificat a la clàusula 4, 
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les funcions genèriques d’aplicació a les posicions de servei especificades en la clàusula 
anterior són les següents: 
  
 
Taquillatge: 
 
- Atenció personalitzada i informació als visitants de les taxes i preus vigents, les 

condicions de gratuïtat i reducció d’accés al Museu, així com els diferents productes 
a la venta. 

- Conèixer les característiques bàsiques del Museu. 
- Verificació de la documentació acreditativa per la gratuïtat i reducció de l’entrada, 

d’acord amb la normativa vigent. 
- Coneixement del programari que determini la Fundació per a vendre entrades. 
- Revisar diàriament que hi hagin els subministraments necessaris per vendre les 

entrades o els articles del museu (tiquets, impressores, fulls informació, etc.). 
- Recollida de dades de procedència i perfil del visitant a través del programari que 

determini la Fundació. 
- Rebre i atendre a les visites que accedeixin de forma directe, prèvia autorització de 

la Fundació, així con atendre l’accés de visites de caràcter protocol·lari. 
- Venta i seguiment dels Carnets Picasso. 
- Venta i seguiment dels Artickets venuts. 
- Venta i seguiment de les activitats del museu. 
- Realització de les estadístiques relatives al Carnet Picasso, a l’Articket i a les 

activitats organitzades per la Fundació.                                                                                                                                                                                                                                       
- La posada en marxa de cada taquilla haurà de realitzar-se 15 minuts abans de 

l’apertura al públic. 
- En deixar la seva posició, efectuar diàriament el tancament de Caixa, tant el torn de 

matí com el torn de tarda. 
 

 
Gestió de cues:  
 
- Organitzar els fluxos de visitants a les zones de taquilles i als diferents accessos al 

Museu, proporcionant informació sobre les condicions de l’accés, tipus d’entrada, 
horaris i la informació bàsica actualitzada diàriament.  

- Dirigir al visitant a les taquilles o als accessos directes, en funció de la tipologia 
d’entrada, comprada anticipadament o a taquilles. 

- Rebre i informar als visitants en grup o individuals. 
- Facilitar l’accés preferent i l’ajuda necessària a persones amb necessitats especials 

(tercera edat, visitants amb nens, persones amb discapacitat, etc.), informant dels 
serveis específics gratuïts que el Museu posa a la seva disposició com les cadires de 
rodes. 

- Informar als visitants, si s’escau, de la normativa vigent i, coordinar amb el servei 
de seguretat, les possibles incidències que puguin sorgir. 

- Revisar setmanalment els estocs dels fulletons del Museu. 
- Mantenir els espais d’informació proveïts diàriament dels materials publicitaris i 

altres suports de difusió que es determinin. 
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Atenció telefònica i acollida de visitants a oficines:  
 
- Conèixer les característiques bàsiques del Museu, les seves activitats i les taxes i 

preus vigents. 
- Rebre i atendre a les visites que accedeixen a oficines de la Fundació. 
- Informació telefònica a les persones que ho sol·licitin respecte les característiques 

del centre, els espais, els serveis, activitats que ofereixen i com arribar al museu. 
- Atendre les trucades amb correcció i amabilitat i derivar-les on correspongui o 

solucionar les que siguin de la seva competència. 
- Rebre als visitants que han d’accedir a les zones restringides del Museu. 
- Donar resposta a les reclamacions-tipus, d’acord amb la Fundació. 

 
 
Ordenació de grups: 
 
- Organitzar l’eventual espera dels grups, conduir i pautar el seu accés a l’espai 

d’espera i/o a les sales d’acord amb l’operativa establerta, per raons de seguretat i 
d’aforament. 

 
 
Acollida de grups: 
 
- Canalitzar la recepció de grups amb reserva de visita prèvia i realitzar l’entrega 

d’entrades d’aquests grups en coordinació amb les taquilles generals.  
- Fer les possibles modificacions de la reserva, en cas de ser necessari. 
- Donar les indicacions pertinents sobre el funcionament del Museu. 
- Entrega al responsable del grup dels adhesius o de qualsevol altre sistema que la 

Fundació consideri per tal de poder identificar a cada grup. 
- Realitzar estadístiques d’acord amb els criteris fixats per la Fundació. 
 
 
Consigna de grups: 
 
- Acollir els grups per a la utilització de la consigna de grups 
- Distribuir els armaris i controlar el procés del dipòsit i recollida dels objectes per 

part dels grups. 
- Revisió de totes les consignes de grup al final del dia. 

 
 

Consigna general: 
 
- Realitzar la recollida i devolució dels objectes dipositats pels visitants del Museu. 
- Controlar el material que hi ha sota la seva responsabilitat i informar de les 

incidències i desperfectes en relació al seu servei.  
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- Revisió i manteniment del material del Museu de recolzament a la visita, que es 
custodia a la consigna, entre d’altres com les cadires de rodes, prenent les mesures 
necessàries per a que estiguin sempre en condicions optimes pel seu ús. 

- Revisió de totes les consignes al final del dia. 
 

 
Reserves de grups i d’activitats: 
 
- Conèixer el programa de reserves que utilitza el centre. 
- Crear l’agenda anual. 
- Realitzar i gestionar les reserves de visites de grups mitjançant el sistema que 

indiqui la Fundació. 
- Realitzar i gestionar les reserves escolars en funció de les visites dinamitzades o 

tallers que la Fundació ofereix. 
- Portar el control d’inscripcions i reserves de les activitats del Museu.  

 
 

Organització de la circulació del públic:   
 
- Informar sobre el Museu, els serveis i les activitats que organitza. 
- Realitzar el seguiment i control d’accions de coneixement dels públics que faci el 

Museu, com ara enquestes de públic. 
- Facilitar la circulació i orientar als visitants 
- Reforçar les tasques de l’ordenació de grups o de qualsevol efectiu quan sigui 

necessari. 
- Canalitzar els suggeriments, reclamacions i incidències. 
- Donar el suport necessari per al correcte desenvolupament de les diferents activitats 

del Centre. 
- Acompanyar a les persones que requereixin la utilització de l’ascensor. 
 
 
Informació i control de sales: 
 
- Conèixer i informar sobre el Museu, les seves col·leccions, el programa d’activitats 

i serveis que s’ofereix als visitants, i el contingut en detall dels espais. 
- Vetllar pels espais museístics i les peces de la col·lecció i orientar als visitants del 

recorregut del Museu. 
- Control diari de les sales tenint en compte la normativa existent i informant als 

responsables de la Fundació de qualsevol incidència que pugui sorgir. 
- Informar de les condicions tècniques a les sales, així com reposar el material de 

difusió necessari que determinin el responsables de la Fundació. 
- Control d’accessos i sortides. 
- Controlar mitjançant el lector de QR les entrades a tots els accessos, comprovant 

que els visitants portin l’entrada corresponent i, si fos necessari, verificant les 
acreditacions per a la seva tipologia d’entrada. 
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- Comprovar que l’horari de l’accés és correcte, corresponent a l’hora que apareix a 
l’entrada. 

- Regular el flux de visitants segons indicacions dels responsables de la Fundació. 
- Atendre les consultes dels visitants de les sales del Museu. 
- Recollir els suggeriments que els visitants puguin realitzar i les informacions sobre 

les visites segons les directrius del departament de Gestió de Públics. 
- Informar, si s’escau, als visitants de la normativa vigent i coordinar amb el servei de 

seguretat les possibles incidències que puguin sorgir.  
 
 
Supervisió de plantes: 
 
 Cap d’equip de planta baixa: 
 

- Supervisar la prestació del servei, tant pel que fa a la presència com a la qualitat.  
- Informar diàriament a la Fundació de les incidències del personal en la 

realització del servei.  
- Ser el responsable de la realització d’estudis i estadístiques i d’un 

informe/memòria anual sobre els serveis realitzats pel seu personal, d’acord amb 
els criteris fixats amb la Fundació.   

- Realitzar informe de les reserves setmanals i transmetre-ho al Departament de 
Gestió de Públics de la Fundació. 

- Recollir les dades relatives a les reserves no ocupades i grups sense reserva. 
- Recollir les dades relatives a les possibles incidències de les entrades comprades 

de manera anticipada. 
- Seguiment de les possibles incidències tècniques de les pantalles informatives, 

situades al carrer Montcada. 
- Recollir els suggeriments i reclamacions que els visitants puguin realitzar segons 

les directrius del departament de Gestió de Públics de la Fundació. 
- Atendre als visitants, seguiment i control de les accions que faci el Museu.  
- Fer-se càrrec de la formació (un mínim de 10 hores) del seu equip, en relació a 

les funcions establertes a la planta baixa. 
- Donar suport a totes les posicions sempre que sigui necessari. 
- Establir els torns de prestació dels servei. 
- Omplir els fulls d’incidències i control diaris. 
- Proposar el canvi quan aquest sigui necessari. 
- Transmetre diàriament les incidències del seu equip. 
- Transmetre diàriament les incidències tècniques. 
 

 
Cap d’equip d’espais de sales: 
 
- Supervisar la prestació del servei, tant pel que fa a la presència com a la qualitat.  
- Informar diàriament a la Fundació de les incidències del personal en la 

realització del servei.  
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- Ser el responsable de la realització d’estudis i estadístiques i d’un 
informe/memòria anual sobre els serveis realitzats pel seu personal, d’acord amb 
els criteris fixats amb la Fundació. 

- Recollir els suggeriments que els visitants puguin realitzar segons les directrius 
del departament de Gestió de Públics de la Fundació. 

- Atendre als visitants, seguiment i control de les accions que faci el Museu.  
- Fer-se càrrec de la formació del seu equip, en relació a les funcions establertes a 

les sales expositives del Museu (un mínim de 10 hores). 
- Donar suport a totes les posicions sempre que sigui necessari. 
- Establir els torns de prestació dels servei. 
- Omplir els fulls d’incidències i control diaris. 
- Proposar el canvi quan aquest sigui necessari. 
- Transmetre diàriament les incidències del seu equip. 
- Transmetre diàriament les incidències tècniques. 
- Supervisar l’estat material de les sales. 

 

4. COORDINADOR/A DEL SERVEI 

Per tal de garantir el bon desenvolupament del servei, l’empresa contractista haurà 
d’assignar un coordinador/a al servei, que serà l’interlocutor vàlid entre el Departament 
de Gestió de Públics de la Fundació i la totalitat del personal de l’empresa contractista 
assignat al servei.  

Les empreses licitadores podran oferir, d’acord amb les clàusules 7 i 9 del Plec de 
Clàusules Contractuals, la presència d’un coordinador/a a les dependències del Museu 
fins a 70 hores setmanals. En aquest cas, l’horari serà acordat amb la Fundació d’acord 
amb les necessitats del servei.  

En cas de vacances, absències o baixes, aquesta posició haurà d’estar coberta i garantida 
en tot moment. 

El/la coordinador/a tindrà les següents funcions: 

• Farà d’interlocutor entre el seu equip i la persona responsable del Departament 
de Gestió de Públics de la Fundació. 
 

• Haurà de contemplar la metodologia per a detectar i suplir les baixes del 
personal actiu, la metodologia per fer les cobertures oportunes, quin mecanisme 
utilitzarà per tal de garantir que tots els serveis es troben en actiu i les 
inspeccions del servei (periodicitat, torns...). 
 

• Elaborarà informes generals tant mensuals com anuals que incloguin aspectes 
com l’elaboració d’estadístiques, perfils del visitants, suggeriments per part del 
seu equip i reclamacions i/o suggeriments per part dels visitants i compliment 
del pla de formació de l’empresa, entre d’altres. 
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• Es coordinarà setmanalment amb el Departament de Gestió de Públics, per tal de 
fer la previsió de personal de l’empresa contractista que, amb caràcter addicional 
al que presti els serveis fixos, sigui necessari per a cobrir serveis variables i de 
reforç. 
 

• Organitzarà els timings del pla de formació pel seu equip, un cop establert per 
part de la seva empresa conjuntament amb la Fundació. 
 

• Inspeccionarà diàriament els diferents espais del Museu com taquilles, acollida 
de grups, consigna, pantalles, entre d’altres, per tal de poder informar de les 
possibles incidències al Departament de Gestió de Públics. 
 

• Passarà un comunicat per escrit de les incidències en cadascun dels diferents 
torns del servei mitjançant un correu electrònic al Departament de Gestió de 
Públics. 
 

• Facilitarà un telèfon mòbil per tal de poder ser localitzable en l’horari laboral 
que tal de poder solucionar qualsevol incidència. 
 

• Farà setmanalment el recompte i conciliació de la recaptació conjuntament amb 
el Departament d’Administració de la Fundació. 

 
 
5. PERSONAL   
 
Tot el personal de l’empresa contractista destinat a la prestació dels serveis d’atenció al 
públic objecte d’aquest contracte, haurà de complir les condicions següents: 
 
- La qualificació mínima o estudis serà de Batxillerat o de FP de primer grau. 
- Parlar correctament, com a mínim, català, castellà i anglès. 
- Coneixements d’informàtica i experiència de contacte amb el públic. 
 
El personal destinat al servei haurà de tenir un tracte correcte i amable amb el públic,               
bona presència, actitud proactiva, educació, empatia i capacitat de comunicació verbal i 
no verbal amb les persones dependents del lloc on es realitza el servei. 
 
L’equip haurà de contemplar la capacitat per poder oferir des de la informació més 
bàsica fins a la d’una major preparació, pel que la Fundació es compromet a 
proporcionar una formació de, com a mínim, 10 h anuals, sobre els continguts de la 
col·lecció i de les exposicions temporals del Museu. 
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6. UNIFORMITAT 
 
Tot el personal de l’empresa contractista destinat a la prestació dels serveis d’atenció al 
públic objecte d’aquest contracte haurà de vestir, en tot moment, amb correcció 
l’uniforme que l’empresa contractista disposi a l’efecte. 
 
Aquest uniforme serà per compte de l’empresa contractista, prèvia acceptació d’aquest 
per part de la Fundació, d’acord amb les seves necessitats i per tal de garantir 
l’adequació a la imatge corporativa del Museu i de la Fundació. 
 
L’empresa contractista subministrarà a tot el personal assignat al servei, ja sigui per 
serveis fixos com per serveis variables o de reforç, el vestuari complert, amb 
l’adequació de les talles a cadascuna de les peces que ho conformen. 
 
El personal de l’empresa contractista portarà una indumentària específica, diferent si és 
l’estiu o l’hivern i diferent en funció de si l’efectiu es troba a l’aire lliure o en un espai 
tancat, adequat a l’entorn del Museu.  
 
Es primarà la qualitat i comoditat dels materials, així com la seva adequació als espais. 
 
Cada uniforme personal ha d’estar constituït com a mínim de: 
 
Hivern: 
 

• Americana (2) 
• Pantalons (2) 
• Camisa, polo o brusa de màniga llarga (2) 
• Sabates negres (1) 
• Parka per als efectius que presten servei en espais exteriors (1) 
• Guants per als efectius en espais exteriors ( 1 parell) 

 
Estiu: 
 

• Americana (1) 
• Pantalons negres (2) 
• Camisa, polo o brusa de màniga curta (2) 
• Sabates negres (1 parell) 

 
El cost de la totalitat dels uniformes serà de compte de l’empresa contractista. 
 
L’empresa contractista vindrà obligada a modificar les característiques i el disseny dels 
uniformes si així ho requereix la Fundació. 
 
Igualment, l’empresa contractista garantirà que cada membre del seu personal disposi de 
la seva taquilla. 
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En qualsevol cas, i especialment en cas de presència en el servei de diferents empreses 
i/o grups de personal amb assignació de tasques diferenciades (seguretat, visites 
guiades, monitors, serveis educatius, etc.) cadascun d’aquests grups i/o empreses (i per 
tant també l’adjudicatari) haurà de portar vestuari diferenciat, el qual incorporarà 
elements d’identificació personal i d’empresa que permeti definir concretament el nom 
de l’empresa, nom de la persona assignada al servei i, si escau, el nom de l’activitat 
genèrica i/o el lloc on es desenvolupa la seva activitat, així com qualsevol altre que 
proposi l’empresa contractista i sigui aprovat per la Fundació. El disseny de dita 
identificació seguirà les pautes definides posteriorment entre l’empresa contractista i la 
Fundació. Aquestes identificacions de caire personal hauran de ser retornades a la 
Fundació en el moment de la baixa del personal.  
 
L’empresa contractista haurà de modificar o suprimir, sempre dins dels marges legals 
establerts, elements de vestuari del personal que presti servei i que la Fundació no 
consideri apropiat. 
 
La Fundació exigirà i vetllarà que l’empresa contractista compleixi els criteris definits 
en el present Plec.  
 
 
7. CONDICIONS DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS 
 
L’empresa contractista es compromet a complir les següents condicions per tal de 
garantir la correcta cobertura del servei, segons directrius marcades en aquest Plec: 
 
 
Organització operativa del servei  
 
1- L’empresa contractista haurà de garantir la disponibilitat dels recursos humans 
necessaris per a cobrir els serveis objecte d’aquest contracte amb personal qualificat de 
conformitat amb la clàusula 5 d’aquest Plec, durant tot el temps de vigència del 
contracte, possible/s pròrroga/ues inclosa/es. Tot el personal necessari per a la prestació 
dels serveis objecte del present contracte serà contractat per l’empresa contractista. En 
cap cas aquest personal tindrà vinculació ni jurídica ni laboral amb la Fundació. 
 
2- L’empresa contractista ha de disposar dels recursos humans suficients per assumir els 
possibles requeriments de serveis de reforç que la Fundació realitzi, serveis que es 
defineixen a la clàusula 2 d’aquest Plec.  
 
3- L’empresa disposarà dels efectius suplents degudament formats per tal de substituir 
als que habitualment prestin el servei i en cas de qualsevol tipus d’absència per part 
d’aquests.  
 
4- L’empresa contractista haurà de garantir que tots els punts de prestació del servei 
estiguin coberts en tot moment. 
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En el cas que hi hagi alguna absència de qualsevol dels efectius destinats de forma 
habitual al servei, s’haurà d’informar al Departament de Gestió de Públics de la 
Fundació de la posició descoberta, mitjançant un correu electrònic durant els 30 minuts 
posteriors des de l’hora del descobert i cobrir aquesta posició en el termini de dues 
hores des de l’hora del descobert. Transcorregut aquest termini sense haver cobert la 
posició, la Fundació podrà acordar la imposició a l’empresa contractista de la 
penalització prevista a la clàusula 24 del Plec de Clàusules Contractuals.  
 
L’empresa contractista posarà a disposició de la Fundació un document visible on 
s’acrediti la presència de tots els treballadors. 
 
5- L’empresa contractista realitzarà un informe de compliment horari setmanal que 
haurà de ser conformat pel Departament de Gestió de Públics de la Fundació, en el qual 
hauran de constar les possibles absències o canvis d’horari i la seva repercussió en les 
liquidacions mensuals. 
 
6- És obligació de l’empresa contractista garantir la formació necessària del personal 
que posa a disposició de la prestació d’aquest servei, formació que haurà de ser 
coordinada amb antelació amb la Direcció de la Fundació. Aquesta obligació inclou 
també la formació i informació en matèria de prevenció de riscos laborals exigida 
legalment. S’exceptua únicament la formació d’un mínim de 10h anuals que la 
Fundació es compromet a proporcionar al personal de l’empresa contractista sobre els 
continguts de la col·lecció i de les exposicions temporals del Museu. 
 
7- En cas que l’empresa contractista consideri necessari substituir algun/s dels efectius 
destinats al servei, ho comunicarà per escrit a la Fundació, la qual ha de tenir aquest 
coneixement de manera fefaent. 
 
8- L’empresa contractista es compromet a mantenir i actualitzar les operatives dels 
serveis objecte d’aquest contracte. Aquestes operatives degudament actualitzades 
hauran de ser conegudes i d’obligat compliment per a tots els efectius que prestin els 
serveis objecte d’aquest contracte. 
 
 
Coordinació i seguiment del servei 
 
1- L’empresa contractista es compromet a facilitar un numero de telèfon de contacte a 
disposició de la Fundació per a notificar incidències de qualsevol tipus, amb operativitat 
durant les 24 h. del dia, 365 dies l’any.  
 
2- L’empresa contractista facilitarà un telèfon mòbil a disposició d’una de les persones 
assignades al servei sempre dins de l’horari establert. En horari d’obertura del Museu, 
aquest telèfon podrà ser el del coordinador. 
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3- El personal destinat al servei haurà d’estar dotat, per part de l’empresa contractista, 
del suport tècnic necessari per tal de garantir la correcta coordinació i funcionament del 
servei. 
 
4- L’empresa contractista haurà de coordinar les seves tasques amb la resta de personal 
que presti serveis al Museu, sempre amb absoluta coordinació amb el responsable del 
contracte. A aquest efecte, d’acord amb la clàusula 19 del Plec de Clàusules 
Contractuals, l’empresa contractista haurà de presentar la preceptiva documentació de 
coordinació empresarial en matèria de prevenció de riscos laborals.  
 
5- El coordinador/a descrit a la clàusula 4 serà l’interlocutor únic per a fer el seguiment 
dels serveis objecte del contracte donant comunicació per escrit a la Fundació. D’altra 
banda, la Fundació nomenarà un responsable de contracte propi, per tal de garantir la 
coordinació i seguiment dels serveis amb l’empresa; per defecte serà la persona 
responsable del Departament de Gestió de Públics de la Fundació. Això no exclou que 
l’empresa contractista informi de l’escala jeràrquica de l’esmentat/da coordinador/a de 
serveis i del nomenament d’interlocutors en l’equip directiu de l’empresa.  
 
6- L’empresa contractista haurà de facilitar a la Fundació en tot moment la relació del 
personal adscrit a la prestació dels serveis objecte d’aquest contracte, deguda e 
immediatament actualitzada després de cada canvi. Igualment, presentarà llistat del 
personal de reserva. 
 
7- L’empresa contractista presentarà a la Fundació, a l’avançada i després de cada 
incorporació, declaració que cadascuna de les persones que prestin els seus serveis al 
Museu compleixen els requisits exigits en aquests Plecs. 
 
8- L’empresa contractista assignarà un sistema de ràdio-transmissions per a cadascuna 
de les posicions a cobrir tipus walkie-talkie o equivalent amb els seus carregadors i amb 
auricular, que ha de garantir la comunicació entre totes les posicions i el Departament 
de Seguretat de la Fundació. Un cop iniciat el servei s’hauran de seguir les directrius 
que marqui el responsable del contracte per tal de garantir tècnicament la comunicació 
entre aquest servei, i hauran de permetre l’emissió en tecnologia analògica i digital. 
Haurà de garantir un walkie-talkie o equivalent per a cada posició amb bateries de 
recanvi i 2 de reserva o un walkie-talkie o equivalent per a cada operatiu. Aquests 
aparells estaran adaptats en tot moment a les freqüències i a les tecnologies (analògica i 
digital) que determini la Fundació segons la posició, sent aquesta adaptació i llicències a 
nivell de radio receptor a càrrec de l’empresa contractista. Una vegada finalitzada la 
vigència del contracte s’hauran d’esborrar les freqüències que siguin utilitzades per la 
Fundació.  
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Exp.0270/2015. CONTRACTE DE SERVEIS D'ATENCIÓ AL PÚBLIC AL MUSEU PICASSO

Resum Totals per anualitats:

2016 2017 2018 Total

Serveis Fixos 83.929,25 90.634,25 6.758,50 181.322,00

Serveis Variables 10.672,25 13.337,25 1.792,00 25.801,50

Reforç 460,00 500,00 40,00 1.000,00

TOTAL Hores 95.061,50 104.471,50 8.590,50 208.123,50



2016 - Del 1 de febrer al 31 de desembre de 2016

Temporada baixa (1 febrer - 15 febrer // 1 novembre a 31 desembre)

Quadre Dies anuals

Posicions 

totals

Pos h/d h/any Pos h/d h/any Pos h/d h/any Pos h/d h/any Pos h/d h/any Pos h/d h/any Pos h/d h/any Pos h/d h/any Pos h/d h/any Pos h/d h/any Pos h/d h/any Pos h/d h/any Pos h/d h/any Pos h/d h/any

Total 76

Dies tancament 1

Dilluns tancats 10 3 1 10,50 105,00 1 9,00 90,00 1 5,00 50,00

Diumenges 9 25 1 10,50 94,50 1 10,50 94,50 1 9,75 87,75 3 10,25 234,00 1 10,25 92,25 1 0,00 1 10,25 92,25 1 9,25 83,25 1 9,75 87,75 1 10,25 92,25 1 10,25 92,25 12 10,25 1.107,00

Dissabtes 11 24 1 10,50 115,50 1 10,50 115,50 1 5,25 57,75 2 10,25 225,50 1 10,25 112,75 1 0,00 1 10,25 112,75 1 9,25 101,75 1 9,75 107,25 1 10,25 112,75 1 10,25 112,75 12 10,25 1.353,00

Dijous (hores addicionals) 11 23 1 2,50 27,50 1 2,50 27,50 1 0,00 0,00 2 2,00 44,00 1 2,00 22,00 1 1,00 11,00 1 2,50 27,50 1 2,00 22,00 1 2,50 27,50 1 2,50 27,50 12 2,50 330,00

Dies horari normal 45 26 1 10,50 472,50 1 10,50 472,50 1 5,25 236,25 2 10,25 922,50 1 10,25 461,25 1 10,50 472,50 1 10,25 461,25 1 9,25 416,25 1 9,75 438,75 1 10,25 461,25 1 9,00 405,00 1 5,00 225,00 1 10,25 461,25 12 10,25 5.535,00

76 710,00 710,00 381,75 1426,00 688,25 577,50 677,25 628,75 655,75 693,75 495,00 275,00 693,75 8.325,00

Total  hores any 16.937,75 

26/12 Dia horari normal (dilluns festiu obert)

Quadre Dies anuals

Posicions 

totals

Pos h/d h/any Pos h/d h/any Pos h/d h/any Pos h/d h/any Pos h/d h/any Pos h/d h/any Pos h/d h/any Pos h/d h/any Pos h/d h/any Pos h/d h/any Pos h/d h/any Pos h/d h/any Pos h/d h/any Pos h/d h/any Pos h/d h/any

Total 259

Dies tancament 2

Dilluns tancats 37 3 1 10,50 388,50 1 9,00 333,00 1 5,00 160,00

Diumenges 36 27 1 10,50 378,00 1 10,50 378,00 1 9,75 331,50 3 10,25 1.107,00 1 10,25 369,00 1 0,00 1 9,75 351,00 1 10,25 369,00 1 9,75 351,00 1 9,75 351,00 1 10,25 369,00 3 10,25 1.107,00 12 10,25 4.428,00

Dissabtes 37 27 1 10,50 388,50 1 10,50 388,50 1 9,75 341,25 3 10,25 1.137,75 1 10,25 379,25 1 0,00 1 9,75 360,75 1 10,25 379,25 1 9,75 360,75 1 9,75 360,75 1 10,25 379,25 3 10,25 1.137,75 12 10,25 4.551,00

Dijous (hores addicionals) 37 25 1 2,50 92,50 1 2,50 92,50 1 1,50 52,50 3 2,00 222,00 1 2,00 74,00 1 1,50 55,50 1 2,50 92,50 1 2,00 74,00 1 1,00 37,00 1 2,50 92,50 2 2,50 185,00 12 2,50 1.110,00

Dies horari normal 147 29 1 10,50 1.543,50 1 10,50 1.543,50 1 9,75 1.335,75 3 10,25 4.520,25 1 10,25 1.506,75 1 10,50 1.543,50 1 9,75 1.433,25 1 10,25 1.506,75 1 9,75 1.433,25 1 9,75 1.433,25 1 10,25 1.506,75 1 9,00 1.323,00 1 5,00 645,00 3 10,25 4.520,25 12 10,25 18.081,00

259 2.402,50 2.402,50 2.061,00 6.987,00 2.329,00 1.932,00 2.200,50 2.347,50 2.219,00 2.182,00 2.347,50 1.656,00 805,00 6.950,00 28.170,00

Total  hores any 66.991,50 

Total Dies: 76+259+31=366 Any bixest

Subtotal  h/ any fixos 83.929,25 

Serveis variables

Expos Sales A

Quadre Dies anuals

Pos h/d h/any

Total 241

Dies tancament 3

Dilluns tancats 32

Diumenges 33 1 10,25 338,25

Dissabtes 36 1 10,25 369,00

Dijous (hores addicionals) 36 1 2,50 90,00

Dies horari normal 137 1 10,25 1.404,25

241 2.201,50

Total  hores any 2.201,50 

Expo Finestres 

Quadre Dies anuals

Pos h/d h/any Pos h/d h/any

Total 175

Dies tancament 2

Dilluns tancats 22

Diumenges 24 4 10,25 615,00 7 10,25 645,75

Dissabtes 26 4 10,25 615,00 7 10,25 789,25

Dijous (hores addicionals) 26 4 2,50 150,00 7 2,50 192,50

Dies horari normal 101 4 10,25 2.378,00 7 10,25 3.085,25

175 3.758,00 4.712,75

Total  hores any 8.470,75 

Subtotal hores/any expos 10.672,25

Reforç estimat 460,00 

Total Hores/Any 2016 95.061,50 

Informació i 

control sales

*  Aquesta posició comença la temporada alta a 1 de març en lloc del 16 de febrer 

Informació i 

control sales

Acollida i 

centraleta

Acollida 

grups

Consigna 

de grups

Ordenació 

de grups A

Ordenació 

de grups B

Consigna 

general
Taquillatge BTaquillatge A

Informació i 

control sales (1)

Reserva 

de grups

Reserva 

d'activitats (agost no)

Organització 

circulació públic

Consigna 

general

Reserva 

de grups

Reserva 

d'activitats 

Organització 

circulació públic

Informació i 

control sales

Informació i 

control sales (2)

Consigna 

de grups

Ordenació 

de grups
Taquillatge A* Taquillatge B

Acollida i 

centraleta

Acollida 

grups

Temporada alta (16 febrer - 31 octubre )

Cap d'equip

planta baixa

Cap d'equip 

primera planta 

Gestió 

de cues*

Serveis fixos

Cap d'equip

planta baixa

Cap d'equip 

primera planta 

Gestió 

de cues

* Dues posicions tots els diumenges tot el dia i una tercera addicional els primers diumenges de mes en horari fins les dues



2017: 1 de gener a 31 de desembre de 2017

Temporada baixa (1 gener - 15 febrer // 1 novembre a 31 desembre)

Quadre Dies anuals

Posicions 

totals

Pos h/d h/any Pos h/d h/any Pos h/d h/any Pos h/d h/any Pos h/d h/any Pos h/d h/any Pos h/d h/any Pos h/d h/any Pos h/d h/any Pos h/d h/any Pos h/d h/any Pos h/d h/any Pos h/d h/any Pos h/d h/any

Total 107

Dies tancament 2

Dilluns tancats 14 3 1 10,50 147,00 1 9,00 126,00 1 5,00 70,00

Diumenges 15 25 1 10,50 157,50 1 10,50 157,50 1 9,75 146,25 3 10,25 390,00 1 10,25 153,75 1 0,00 1 10,25 153,75 1 9,25 138,75 1 9,75 146,25 1 10,25 153,75 1 10,25 153,75 12 10,25 1.845,00

Dissabtes 15 24 1 10,50 157,50 1 10,50 157,50 1 5,25 78,75 2 10,25 307,50 1 10,25 153,75 1 0,00 1 10,25 153,75 1 9,25 138,75 1 9,75 146,25 1 10,25 153,75 1 10,25 153,75 12 10,25 1.845,00

Dijous (hores addicionals) 15 23 1 2,50 37,50 1 2,50 37,50 1 0,00 0,00 2 2,00 60,00 1 2,00 30,00 1 1,00 15,00 1 2,50 37,50 1 2,00 30,00 1 2,50 37,50 1 2,50 37,50 12 2,50 450,00

Dies horari normal 61 26 1 10,50 640,50 1 10,50 640,50 1 5,25 320,25 2 10,25 1250,50 1 10,25 625,25 1 10,50 640,50 1 10,25 625,25 1 9,25 564,25 1 9,75 594,75 1 10,25 625,25 1 9,00 549,00 1 5,00 305,00 1 10,25 625,25 12 10,25 7.503,00

107 993,00 993,00 545,25 2008,00 962,75 787,50 947,75 879,25 917,25 970,25 675,00 375,00 970,25 11.643,00

Total  hores any 23.667,25 

Quadre Dies anuals

Posicions 

totals

Pos h/d h/any Pos h/d h/any Pos h/d h/any Pos h/d h/any Pos h/d h/any Pos h/d h/any Pos h/d h/any Pos h/d h/any Pos h/d h/any Pos h/d h/any Pos h/d h/any Pos h/d h/any Pos h/d h/any Pos h/d h/any Pos h/d h/any

Total 258

Dies tancament 2

Dilluns tancats 36 3 1 10,50 378,00 1 9,00 324,00 1 5,00 160,00

Diumenges 37 27 1 10,50 388,50 1 10,50 388,50 1 9,75 341,25 3 10,25 1.137,75 1 10,25 379,25 1 0,00 1 9,75 360,75 1 10,25 379,25 1 9,75 360,75 1 9,75 360,75 1 10,25 379,25 3 10,25 1.137,75 12 10,25 4.551,00

Dissabtes 36 27 1 10,50 378,00 1 10,50 378,00 1 9,75 331,50 3 10,25 1.107,00 1 10,25 369,00 1 0,00 1 9,75 351,00 1 10,25 369,00 1 9,75 351,00 1 9,75 351,00 1 10,25 369,00 3 10,25 1.107,00 12 10,25 4.428,00

Dijous (hores addicionals) 37 25 1 2,50 92,50 1 2,50 92,50 1 1,50 52,50 3 2,00 222,00 1 2,00 74,00 1 1,50 55,50 1 2,50 92,50 1 2,00 74,00 1 1,00 37,00 1 2,50 92,50 2 2,50 185,00 12 2,50 1.110,00

Dies horari normal 147 29 1 10,50 1.543,50 1 10,50 1.543,50 1 9,75 1.335,75 3 10,25 4.520,25 1 10,25 1.506,75 1 10,50 1.543,50 1 9,75 1.433,25 1 10,25 1.506,75 1 9,75 1.433,25 1 9,75 1.433,25 1 10,25 1.506,75 1 9,00 1.323,00 1 5,00 640,00 3 10,25 4.520,25 12 10,25 18.081,00

258 2.402,50 2.402,50 2.061,00 6.987,00 2.329,00 1.921,50 2.200,50 2.347,50 2.219,00 2.182,00 2.347,50 1.647,00 800,00 6.950,00 28.170,00

Total  hores any 66.967,00 

Subtotal  h/ any fixos 90.634,25 

Serveis variables

Expos Sales A

Quadre Dies anuals

Pos h/d h/any

Total 79

Dies tancament 1

Dilluns tancats 12

Diumenges 11 1 10,25 112,75

Dissabtes 11 1 10,25 112,75

Dijous (hores addicionals) 11 1 2,50 27,50

Dies horari normal 44 1 10,25 451,00

79 704,00

Total  hores any 704,00 

Expo Finestres 

Quadre Dies anuals

Pos h/d h/any

Total 198

Dies tancament 4

Dilluns tancats 25

Diumenges 29 7 10,25 2.080,75

Dissabtes 28 7 10,25 2.009,00

Dijous (hores addicionals) 29 7 2,50 507,50

Dies horari normal 112 7 10,25 8.036,00

198 12.633,25

Total  hores any 12.633,25

Subtotal hores/any expos 13.337,25

Reforç estimat 500,00 

Total h/any 104.471,50 

Reserva 

d'activitats (agost no)

Organització 

circulació públic

Informació i 

control sales

*  Aquesta posició comença la temporada alta a 1 de març en lloc del 16 de febrer 

Informació i 

control sales

Consigna 

general

Reserva 

de grups

Informació i 

control sales (1)

Acollida 

grups

Consigna 

de grups

Ordenació 

de grups A

Ordenació 

de grups B

Cap d'equip

planta baixa

Cap d'equip 

primera planta 

Gestió 

de cues*
Taquillatge A Taquillatge B

Acollida i 

centraleta

Reserva 

de grups

Reserva 

d'activitats 

Organització 

circulació públic

Informació i 

control sales

* Dues posicions tots els diumenges tot el dia i una tercera addicional els primers diumenges de mes en horari fins les dues

Ordenació 

de grups

Consigna 

general
Taquillatge B

Acollida i 

centraleta

Acollida 

grups

Consigna 

de grups
Taquillatge A*

Serveis fixos

Cap d'equip

planta baixa

Cap d'equip 

primera planta 

Gestió 

de cues

Temporada alta (16 febrer - 31 octubre )



2018: 1 de gener a 31 de gener de 2018

Temporada baixa (1 gener a 31 de gener de 2018)

Quadre Dies anuals

Posicions 

totals

Pos h/d h/any Pos h/d h/any Pos h/d h/any Pos h/d h/any Pos h/d h/any Pos h/d h/any Pos h/d h/any Pos h/d h/any Pos h/d h/any Pos h/d h/any Pos h/d h/any Pos h/d h/any Pos h/d h/any Pos h/d h/any

Total 31

Dies tancament 1

Dilluns tancats 4 3 1 10,50 42,00 1 9,00 36,00 1 5,00 20,00

Diumenges 4 25 1 10,50 42,00 1 10,50 42,00 1 9,75 39,00 3 10,25 104,00 1 10,25 41,00 1 0,00 1 10,25 41,00 1 9,25 37,00 1 9,75 39,00 1 10,25 41,00 1 10,25 41,00 12 10,25 492,00

Dissabtes 4 24 1 10,50 42,00 1 10,50 42,00 1 5,25 21,00 2 10,25 82,00 1 10,25 41,00 1 0,00 1 10,25 41,00 1 9,25 37,00 1 9,75 39,00 1 10,25 41,00 1 10,25 41,00 12 10,25 492,00

Dijous (hores addicionals) 4 23 1 2,50 10,00 1 2,50 10,00 1 0,00 0,00 2 2,00 16,00 1 2,00 8,00 1 1,00 4,00 1 2,50 10,00 1 2,00 8,00 1 2,50 10,00 1 2,50 10,00 12 2,50 120,00

Dies horari normal 18 26 1 10,50 189,00 1 10,50 189,00 1 5,25 94,50 2 10,25 369,00 1 10,25 184,50 1 10,50 189,00 1 10,25 184,50 1 9,25 166,50 1 9,75 175,50 1 10,25 184,50 1 9,00 162,00 1 5,00 90,00 1 10,25 184,50 12 10,25 2.214,00

31 283,00 283,00 154,50 571,00 274,50 231,00 270,50 250,50 261,50 276,50 198,00 110,00 276,50 3.318,00

Total  hores any 6.758,50 

Subtotal  h/ any fixos 6.758,50 

Serveis variables

Expo Finestres 

Quadre Dies anuals

Pos h/d h/any

Total 28

Dies tancamernt 1

Dilluns tancats 3

Diumenges 4 7 10,25 287,00

Dissabtes 4 7 10,25 287,00

Dijous (hores addicionals) 4 7 2,50 70,00

Dies horari normal 16 7 10,25 1.148,00

28 1.792,00

Total  hores any 1.792,00 

Subtotal hores/any expos 1.792,00

Reforç estimat 40,00 

Total h/any 8.590,50 

Informació i 

control sales

* Dues posicions tots els diumenges tot el dia i una tercera addicional els primers diumenges de mes en horari fins les dues

Taquillatge B
Acollida i 

centraleta

Acollida 

grups

Consigna 

de grups

Ordenació 

de grups

Consigna 

general
Taquillatge A*

Reserva 

de grups

Reserva 

d'activitats 

Organització 

circulació públic

Informació i 

control sales

Serveis fixos

Cap d'equip

planta baixa

Cap d'equip 

primera planta 

Gestió 

de cues
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