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Plec de prescripcions tècniques del servei d’atenci ó al públic 
i serveis complementaris al Centre d’Art Contempora ni LA 
SALA  de Vilanova i la Geltrú 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
NÚMERO D’EXPEDIENT: 000041/2015-CONT 
 

 
 
 

 
 

1. Objectiu  

Aquest plec te per objecte definir les condicions tècniques que hauran de 
regir la prestació dels serveis d’atenció al públic i serveis complementaris 
del Centre d’Art Contemporani LA SALA,  amb la finalitat de realitzar 
aquest servei amb la major eficàcia, garantint el servei als visitants i el 
control de les instal·lacions i les activitats que es desenvolupin en l’espai.  

 

2. Descripció de les tasques i classificació  

Les tasques a realitzar corresponen a informació, atenció al públic, 
vigilància de sales, monitoratge (execució de visites i tallers pedagògics), i 
gestió d’incidències.   
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Les tasques s’especifiquen amb més detall a continuació. 

El tècnic municipal responsable de LA SALA realitzarà la direcció i 
coordinació tècnica i supervisarà la correcta prestació del servei 
contractat.  

 

3. Tasques específiques descrites per àrees:  

Informació i atenció al públic, vigilància de sales  i consergeria  

Informació de les exposicions programades a LA SALA, els serveis i les 
activitats que organitza (telefònica, personal, correu). 

Informació cultural general de la ciutat. 

Venda i/o lliurament d’altres materials complementaris (fulletó, catàleg, 
etc.).  

Atenció personalitzada als  visitants. 

Acollida dels visitants en grup. 

Recollida de suggeriments, reclamacions i queixes, informant-ne a 
l’Ajuntament. 

Gestionar la xarxa social Facebook de LA SALA. 

Manteniment continu de l’aspecte del taulell de recepció. 

Vetllar per l’estat de conservació dels objectes exposats assegurant-se 
que els visitants no toquin les peces. 

Àrea de gestió de reserves i monitoratge (visites g uiades i tallers 
pedagògics) 

Atenció telefonia i correu electrònic.  

Reserva i realització de tallers pedagògics, visites comentades, itineraris 
guiats i de suport a altres activitats segons la programació i continguts 
dissenyats pel tècnic responsable municipal de  l’equipament. 

Participar en les reunions amb el tècnic municipal responsable de 
l’equipament.  
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Tasques d’assistència i suport quan es produeixin lloguers de l’espai per a 
actes culturals i socials de titularitat municipal com els de titularitat 
privada.   

Garantir en tot moment la realització dels serveis requerits.  

 

Gestió d’incidències 

Informar de les incidències tècniques de manteniment detectades 
(electricitat, climatització...) i altres com les que afecten als serveis de 
neteja ordinària diària  i a la seguretat al responsable de l’Ajuntament.  

Col·laboració amb el responsable tècnic municipal en tot allò que 
signifiqui facilitar la visita i millorar-ne les condicions. 

Comunicar les necessitats de comandes de material al responsable tècnic 
municipal.   

 

 

4. Característiques del personal destinat a la real ització d’aquestes 
tasques  

Els treballadors destinats al servei hauran de tenir experiència en el camp 
de la difusió del patrimoni i coneixements generals de cultura. Es valorarà 
la formació acadèmica en alguna d’aquestes especialitats: història de l’art, 
belles arts i humanitats. 

Bona presència, amabilitat i educació. 

Facilitat de comunicació. 

Predisposició per aconsellar al públic. 

Tenir capacitat per atendre en català, castellà, i un tercer idioma, 
preferentment anglès. 

Coneixements d’informàtica.  

Tenir experiència o formació en pedagogia en el tracte amb alumnes o 
grups.  
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Tenir capacitat d’adaptació i disponibilitat de serveis fora de l’horari 
habitual d’obertura del museu en funció de les activitats programades.  

 

5. Personal  

Les empreses licitadores hauran de presentar el currículum dels 
treballadors. 

L’empresa adjudicatària ha de garantir una persona fixa al llarg de l’any  
per la realització del servei d’atenció al públic. Una persona amb 
dedicació temporal en funció de les agendes de les activitats 
programades.  

L’empresa adjudicatària haurà de garantir la màxima estabilitat del 
personal encarregat del servei.  

L’empresa adjudicatària haurà de fer la formació necessària per cobrir les 
baixes que es produeixin, mantenint el nombre de persones assignades.  

L’Ajuntament es reserva el dret de controlar l’assistència i la permanència 
del personal de l’empresa contractada, durant el període de durada del 
servei.  

L’Ajuntament podrà exigir a l’empresa adjudicatària de la gestió del servei 
la substitució de les persones que no consideri idònies per a les tasques 
contractades, sigui per insuficiència de formació o per comportament 
incorrecte. La substitució s’haurà de produir no més tard dels tres dies 
hàbils següents.  

La substitució del personal només es podrà dur a terme per l’adjudicatari 
per causa justificada, amb autorització prèvia de l’Ajuntament i amb una 
comunicació prèvia d’un mínim de cinc dies.  

El personal de l’empresa adjudicatària respondrà del bon estat i correcta 
conservació de l’equipament i material de LA SALA. 

L’empresa adjudicatària organitzarà el servei de manera que el personal 
gaudeixi dels descansos reglamentaris, així com una pausa d’una hora 
per dinar, el temps que sigui destinat, no formarà part de la facturació.  
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6. Horari del Centre d’Art Contemporani LA SALA  

Servei atenció al públic:  
 
De dimarts a dissabte de 18 a 20h. 
Dissabte, diumenge i festius d’11 a 14h. 

 
Del 16 de juny al 30 de setembre 
De dimarts a dissabte de 19 a 21h. 
Dissabte, diumenge i festius d’11 a 14h. 

 
Dilluns tancat. 

Grups amb concertació i activitats escolars s’obrirà segons reserva.   

El calendari de festius oberts i tancats vindrà assignat pel responsable 
tècnic municipal de l’equipament.   

Els mesos de gener i febrer l’horari  habitual d’atenció al públic del Centre 
d’Art Contemporani LA SALA queda subjecte a modificacions, obrint 
només dies puntuals i no el mes complert. El personal d’atenció al públic 
podrà realitzar altres serveis inclosos en la borsa de 70 hores destinades 
a donar suport a activitats o altres tasques. Durant aquests mesos el 
pagament es realitzarà segons el total d’hores treballades. 

La borsa de 70 hores destinades a la realització de tasques de 
monitoratge que inclou visites comentades, realització de tallers per a les 
escoles, tallers familiars i altres activitats fora de l’horari d’obertura 
s’aplicarà a la duració del contracte.   

 

 

7. Seguretat de l’edifici i les col·leccions  

Correcte ús de les claus i dels codis personals de seguretat de l’edifici.  
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Supervisió general de les càmeres i sistemes de seguretat durant les 
hores d’obertura de l’espai museístic i supervisió del correcte 
funcionament.  

Revisió del correcte estat de l’edifici i la col·lecció exposada a l’inici i al 
final de la jornada i notificació de qualsevol incidència al responsable de 
l’Ajuntament.  

 

 

 

 

 

 

8. Inspecció del servei  

Pel bon funcionament dels torns de treball així com per la resolució 
d’incidències que puguin sorgir, s’acordaran dies de reunió amb el tècnic 
municipal responsable de l’equipament. 

 

9. Termini del contracte  

La durada inicial del contracte serà d’1 any , a comptar des de 
l’adjudicació del contracte.  

Aquesta durada inicial serà prorrogable per termini d’1 any, essent el preu 
del contracte per a aquest segon any l’equivalent al preu hora de l’any 
2016, tenint en compte el nombre total d’hores previstes per a l’any 2017. 

 
 
 
 


