CONSELL CATALÀ DE L'ESPORT

Plec de prescripcions tècniques pel servei d’auxiliar de consergeria nocturna i caps
de setmana de la Residència Joaquim Blume, dependent del Consell Català de l’Esport

1. Objecte
L'objecte d’aquest plec és definir les condicions tècniques que regiran el contracte del servei
d’auxiliar de consergeria nocturna i caps de setmana de la Residència Joaquim Blume,
dependent del Consell Català de l’Esport.
S'entén per condicions tècniques les característiques de la prestació del servei, l’horari de la
prestació del servei, el preu/hora i l’estimació d’hores previstes, el termini d’execució i les
característiques específiques de la prestació del servei.
2.

Justificació de la necessitat

La Residència J. Blume, depenent del Consell Català de l’Esport i integrada dins el Centre
de Tecnificació Esportiva d’Esplugues de Llobregat, necessita garantir un servei diari de
consergeria i de caps de setmana i festius les 24 hores, ja que els esportistes residents, menors
d’edat, ho són durant tota la temporada tant escolar com esportiva i és del tot necessari la prestació
d’aquest servei.
S’han iniciat els tràmits per a la publicació d’un procediment obert o en qualsevol de les seves
especialitats per a la contractació d’un servei de consergeria nocturna i caps de setmana de
la Residència Joaquim Blume, no obstant mentre no es materialitza la contractació que se’n
derivi de l’adjudicació del procediment esmentat es necessari tramitar el present contracte
menor.
La tramitació d’aquest contracte menor, es tramita de forma electrònica a través del perfil del
contractant del Consell Català de l’Esport i es publica en obert als efectes que pugui
participar qualsevol de les empreses que reuneixin la capacitat i habilitació per a la prestació
del servei de referència.
D’acord amb el que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
a la disposició addicional quarta regula els contractes reservats i disposa que mitjançant
acord del Govern es fixaran els percentatges mínims de reserva del dret a participar en els
procediments d’adjudicació de determinats contractes o de determinats lots dels mateixos a
centres especials de treball d’iniciativa social i a empreses d’inserció, regulats
respectivament, al text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i
de la seva inclusió social, i a la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim
de les empreses d’inserció, que compleixin els requisits que estableix la normativa
esmentada per tenir aquesta consideració, o un percentatge mínim de reserva de l’execució
d’aquests contractes en el marc de programes d’ocupació protegida, amb la condició que el
percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social dels centres
especials de treball, de les empreses d’inserció o dels programes sigui el previst a la seva
normativa de referència i, en tot cas, almenys del 30 per cent.
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Per la qual cosa, aquest contracte correspon a la contractació reservada al foment del
objectiu socials, segons l’Acord del Govern, de data 02/03/2021, pel qual es fixa, per a
l’exercici 2021, la quantia que els departaments de l’Administració de la Generalitat i el seu
sector públic han de destinar a la contractació reservada al foment dels objectius socials.
La reserva es configura a favor de CETIS i empreses d’inserció.
3.

Pressupost base de licitació:
Import base €

IVA €
(21%)

Import amb IVA € *
* (s’ha aplicat el 21% de l’IVA als
efectes de la reserva de crèdit)

Pressupost base de licitació

5.320,92

1.117,39

6.438,31

Al preu de licitació se li ha aplicat un coeficient corrector a l’alça del 5%
4.

Forma determinació del preu:

El preu/hora, establert en base al Conveni col·lectiu general, d’àmbit estatal, de centres i
serveis d’atenció a persones amb discapacitat (BOE núm.159, de 4.7.2019), és el següent:
HORA

5.

PREU/HORA

H. DIURNA

7,83 €

H. NOCTURNA

9,57 €

H. DIUR. FESTIVA

8,70 €

H. NOC. FESTIVA

10,44 €

Ofertes presentades: Preu/hora

Els preus no podran variar havent-se de notificar a la persona responsable de la Residència
per tal de poder gestionar correctament el pressupost i optimitzar els recursos.

6.

Període d’execució del contracte:

Des de la data d’adjudicació fins a 15 d’octubre de 2021.
Atès que la forma de determinació del preus ho és en preu/hora i les hores de servei a prestar
són estimatives, el pressupost base de licitació ho és com a import màxim autoritzat, sense
que pressuposi haver d’exhaurir l’import de referència, segons els servei prestat.
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L’oferta és presentarà tenint en compte que el nombre d’hores previst com a màxim és de
587 hores fins al 15 d’octubre de 2021, d’acord amb la següent distribució i segons les
necessitats de la Residència Joaquim Blume.
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Hores
Hores
diürnes nocturnes
144
7.

284

Hores
diürnes
festives
106

Hores
nocturnes
festives
53

Total
hores
587

Lloc de prestació del servei

Residència Joaquim Blume dependent del Consell Català de ’Esport
Av. Països Catalans, 40-48. 08950 Esplugues de Llobregat
8.

Horari de prestació del servei

El servei es prestarà de dilluns a divendres en horari de 00’00 h a 07’00 h, i de 24 hores els
dissabtes, diumenges i festius.
9.

Prestació de servei a realitzar

Funcions generals:
La ubicació serà la recepció de la Residència Joaquim Blume.
La prestació del servei de consergeria a realitzar a la RJB compren tot el conjunt d’actuacions
relacionades amb el servei d’atenció als esportistes residents, de custòdia de les claus, de
control d’accés i de sortida, d’atenció telefònica durant les hores nocturnes de tots els dies
laborables de la setmana i durant totes les hores del dia dels caps de setmana i dies festius,
en què no hi haurà servei de consergeria atès pel personal propi del CCE, i totes les
derivades de les funcions específiques de consergeria que es detallen a continuació.
Funcions específiques:
Obertura i tancament dels accessos a la RJB quan calgui (si hi ha un període en què la RJB
queda tancada).
Coordinar-se amb el personal de consergeria propi de la RJB i, per tant, comprovar l’agenda
de consergeria a l’iniciar la jornada laboral, per conèixer les novetats o instruccions que hi
pugui haver anotades. Així mateix, anotar a la dita agenda qualsevol comunicació o
incidència que pugui afectar el conserge que el reemplaci.
Donar sempre avís a la tutoria si durant les hores nocturnes de servei si hi ha alguna
incidència.
Avisar als responsables esportius dels esportistes, que romanen a la RJB el cap de setmana,
si hi ha una emergència que els afecti i que no sigui dins l’horari de tutoria de cap de
setmana, que és des de les 20 h de la nit fins a les 8 h de matí.
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Tenir cura i custodiar totes les claus de la RJB, així com el sistema d’alarmes, climatització
i il·luminació.
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Lliurar les claus de les habitacions als esportistes i controlar que les tornin quan surtin de la
Residència.
Fer un control exhaustiu dels llistats on es trobaran anotats els esportistes que faran els
àpats del dinar durant el cap de setmana (dissabte i diumenge).
Controlar que els esportistes dissabte i diumenge no podran esmorzar més tard de les
10.30 h i que sempre serà en el menjador petit, ubicat al soterrani de la RJB, ja que en
aquella hora no hi ha servei de tutoria ni de cuina.
Posar sobre el taulell de consergeria el llistat presencial nocturn a partir de les 21 hores, tant
dissabte com diumenge, i controlar que els esportistes, a mesura que es retirin a les
habitacions, s’anotin en l’esmentat llistat, i si hi ha alguna incidència donar sempre avís a
tutoria.
Controlar la sala d’ús d’internet i procurar que els esportistes usuaris s’anotin al llistat
corresponent.
Controlar els usos del billar i del futbolí i procurar que els esportistes usuaris s’anotin al llistat
corresponent.
No permetre l’entrada a la RJB a cap persona si no s’identifica prèviament i si no consta en
el llistat de personal autoritzat.
No permetre pujar cap esportista durant el cap de setmana a cap planta de la RJB, encara
que sigui resident intern, si no té l’autorització de permanència durant el cap de setmana o
bé autorització expressa.
No permetre pujar a cap planta de la RJB cap esportista amb beca de règim mixt, ni cap
persona aliena a la RJB si no tenen una autorització expressa.
Tenir control de les entrades i sortides de la RJB, tancar les portes partir de les 23 h i obrirles a partir de les 7h, conèixer el sistema de control d’alarmes i vetllar perquè mai es tanquin
les portes que comuniquen amb les sortides d’emergència.
Impedir la sortida de qualsevol estri o mobiliari, que no estigui autoritzada.
En cas que es tingui necessitat de tancar la RJB en determinats períodes (caps de setmana,
vacances), l’empresa contractista serà la dipositària de les claus de la RJB per poder-la
tancar i obrir quan se li encarregui.
Atendre la centraleta telefònica. Les trucades telefòniques adreçades als esportistes cal
donar avís per megafonia, sempre i quan sigui dins l’horari permès de rebre trucades, que
és de 8:00 fins a les 15:30 h i de les 17:30 fins les 23 h. Si hi ha algun encàrrec per algun
esportista que en aquell moment és fora de la RJB, cal passar-li nota a tutoria.
En cas de situació d’emergència de qualsevol tipus, cal utilitzar les instruccions del pla
d’emergències.
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En cas que el personal que treballa a la RJB i el personal de manteniment del CCE (segons
llista de personal autoritzat) sol·liciti entrar a la RJB fora de la seva hora de treball, caldrà
que s’identifiqui prèviament.
Lliurar al personal autoritzat de l’edifici administratiu del CCE, prèvia identificació, les claus
que la Residència J. Blume té en custòdia de dit edifici.
Qualsevol altra funció de naturalesa similar que li sigui atribuïda pel responsable del Centre i
que sigui pròpia de les funcions del present contracte

10.

Supervisió i responsables de la Residència Joaquim Blume

L’empresa contractista estarà sota les directrius de la subdirecció general de gestió i
recursos humans i la persona que designi com a responsable.
L’empresa contractista indicarà la persona o persones acreditades com a representants, així
com els/les treballadors/es que prestaran el servei.
L’adjudicatari està obligat a oferir una persona de contacte, a facilitar qualsevol informació
respecte al servei i a exercir funcions d’assessorament quan es requereixi i a mantenir
sempre la prestació del servei.
La persona de contacte de l’adjudicatari tindrà coordinació amb la persona responsable de
la residència amb una periodicitat mínima mensual o la que estipuli la responsable del
contracte per fer-ne el seguiment.
11. Forma de pagament
Es facturarà el servei segons el preu/hora estipulat i s’abonarà, contra presentació de factura
mensual, adjuntant la relació del dies i hores de prestació del servei del mes vençut.

12.

Responsable del contracte

Responsable de regim interior de la Residència Joaquim Blume: Sra. M.Teresa Crespo
Fàbregas.

13.

Presentació oferta econòmica

Els licitadors hauran de presentar l’oferta econòmica indicant les els preus hora segons la
franja, el tipus d’IVA, total i si procedeix les observacions corresponents:
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A
Preu/hora
diürna

B
Preu/hora
nocturna

C
Preu/hora
diürna
festiva

D
Preu/hora
nocturna
festiva

E
Tipus
IVA

F
Observacions

A: Preu/hora diürna sense IVA
B: Preu/hora nocturna sense IVA
C: Preu/hora diürna festiva sense IVA
D: Preu/hora nocturna festiva sense IVA
E: Tipus IVA
F: Observacions

14.

Acreditació dels compliments del requisits com a CETIS o empreses d’Inserció
Social amb l’oferta econòmica

CETIS
Certificat del Registre de CET
Acta fundacional o escriptura de constitució / Llibre de socis/es. On s’acrediti que es
tracta d’una entitat sense ànim de lucre. En cas de ser una entitat mercantil, també cal
aportar el Llibre de socis/es a fi d’acreditar que la majoria del capital social pertany a una
entitat sense ànim de lucre.
Estatuts en vigor registrats: On consti que l'objecte social és la inserció social i laboral de
persones amb discapacitat i/o risc d'exclusió social i, així mateix, que els/les socis/es o
les persones accionistes no rebran distribució de dividends per les seves participacions
o accions perquè aquestes es reinvertiran en l'activitat descrita per l'objecte social.

Empreses d’Inserció (EI)
Inscripció al Registre administratiu d’Empreses d’Inserció de Catalunya o Registre central
o d’altres Comunitats Autònomes
15.

Criteris de valoració

a) Criteri únic : El preu, fins a100 punts
La fórmula és la següent: l'oferta més baixa rebrà la màxima puntuació i la puntuació
atorgada la resta d'ofertes disminuirà de forma proporcional a l'augment dels respectius
preus, sobre la base de la següent fórmula: s’aplica el criteri de ponderació d’1,80, d’acord
amb la DIRECTRIU 1/2020 D’APLICACIÓ DE FÓRMULES DE VALORACIÓ I PUNTUACIÓ
DE LES PROPOSICIONS ECONÒMICA I TÈCNICA, de 24 de juliol de 2020, ja que en
l’apartat 5 de l’esmentada directriu es disposa que com a regla general s’aplicarà la
ponderació de 3
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16. Baixa temerària
D’acord amb l’article 149 de la LCSP, cal identificar en tot cas les ofertes que es puguin
considerar anormalment baixes i atès que l´únic criteri és el preu, s’aplicarà els paràmetres
establerts pel Reial decret 1098/2001, de d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de
la Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP)
Signat digitalment a Esplugues de Llobregat
Responsable de Règim interior
de la Residencia Joaquim Blume
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