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ISPC-2018-00017 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT UN 
CONTRACTE MENOR, DEL SERVEI DE MISSATGERIA INTERNA I GESTIÓ D’AULES 
DE L’INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA, MITJANÇANT 
L’EXECUCIÓ D’UN PROJECTE D’INSERCIÓ LABORAL PER A PERSONES AMB 
DISCAPACITAT, RESERVAT A CENTRES ESPECIALS DE TREBALL, DES DE L’1 DE 
MARÇ DE 2018 FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 2018 (ISPC-2018-00017)  

 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte del contracte és la prestació del servei de missatgeria interna i gestió d’aules de 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (en endavant, ISPC), situat a la Ctra. C-17, de 
Barcelona-Ripoll, km 13,5 de Mollet del Vallès, des de l’1 de març de 2018 fins al 31 de 
desembre de 2018, mitjançant l’execució d’un projecte d’inserció laboral per a persones amb 
discapacitat. 

Els serveis definits en l’objecte del contracte incorporen un requeriment de tipus social, atès 
que s’executaran mitjançant un projecte d’inserció laboral per a persones amb discapacitat, 
que es defineix com a condició especial d’execució del contracte, de conformitat amb el que 
preveu l’article 118 de la TRLCSP, atribuint-li el caràcter d’obligació contractual essencial als 
efectes d’allò previst als articles 118 i 223 de la TRLCSP. La participació en el procediment 
d’adjudicació quedarà reservada a centres especials de treball, de conformitat amb l’article 
20 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer, sobre 
contractació pública i per la que es deroga la Directiva 2004/18/CE i la disposició addicional 
cinquena del TRLCSP. 

La discapacitat haurà de ser acreditada mitjançant l’exhibició del corresponent 
reconeixement de grau de disminució, emès per part de l’organisme públic competent, 
essent necessària l’existència d’un diagnòstic de disminució d’un grau mínim del 33% en el 
cas de disminució física, sense que sigui necessària l’existència d’un grau mínim pels casos 
de discapacitat intel·lectual, podent ésser moderada, lleugera o límit. 

 

2. DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS 

Els serveis consistiran en: 

a) Distribució del correu intern, paqueteria de petites dimensions, diaris, revistes, llibres, petit 
material d’oficina o consumibles informàtics i documentació entre els diferents edificis del 
recinte de l’ISPC. En concret, entre aquests espais: 

-Edificis A, B, C, D, E, F, G, GM, H, I i K 



Es farà un mínim de dos repartiments diaris entre tots els despatxos de totes les plantes de 
tots els edificis, i aquells serveis concrets urgents que siguin requerits durant l’horari del 
servei. 

Queda exclòs d’aquest contracte el transport de: 

- diners en metàl·lic 
- qualsevol tipus d’arma de foc i munició 

b) Acompanyament de visites, de professorat, de proveïdors o de transportistes dins del 
recinte de l’ISPC.  

c) Recepció d’incidències senzilles per part del personal de l’ISPC, i el públic extern, a la 
recepció de l’edifici K. Des de la recepció d’aquest edifici, només s’atendrà al públic, 
alumnes i docents, de forma senzilla (indicant on s’ubiquen els diferents despatxos). No es 
rebran trucades de l’exterior, sinó que només es rebran trucades internes, del responsable 
del servei, o es podran fer trucades internes.  

d) Gestió d’aules dels diferents edificis de l’ISPC, realitzant principalment les tasques 
següents: 

 Revisar l’estat de neteja de les aules i advertir d’incidències. 

 Revisar el funcionament de l’estat del canó projector i de l’ordinador i advertir 
d’incidències. 

 Revisar que el mobiliari i l’equipament de les aules s’ajusti en nombre i disposició als 
requeriments del dia. 

 Fer moviment de mobiliari dins de l’aula per variar la composició, si és necessari. 

 Facilitar els recursos pedagògics que es necessitin segons les activitats formatives 
(guix, pissarres, retoladors...). 

 Fer buidatge periòdic de material docent de les aules. 

 Destrucció de documentació de l’entitat mitjançant la destructora de l’ISPC. 

e) En l’interval de temps entre cadascun dels repartiments diaris i les tasques de gestió 
d’aules, la persona que hagi de prestar els serveis objecte d’aquest plec romandrà a la 
recepció de l’edifici K o C. 

 

3. HORARI I TEMPS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI 

L’horari de prestació necessària del servei és de 7 hores al dia, de 8 a 15 hores, tots els dies 
laborables. Caldrà que el servei estigui cobert de forma ininterrompuda per una persona, 
amb els descansos que legalment li correspongui. 

El servei es desenvoluparà durant tots els mesos compresos dins el termini d’execució del 
contracte, tret del mes d’agost, en què no es prestarà el servei. 
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4. RECURSOS HUMANS ADSCRITS AL SERVEI 

Els recursos humans adscrits a la prestació del servei són d’una persona. 

L’empresa adjudicatària del servei donarà compliment al conveni aplicable en el sector en 
totes les seves disposicions i, en especial, a la regulació que s’estableix respecte de la 
subrogació del personal adscrit. 

El personal esmentat dependrà directe, única i exclusivament de l’empresa que presta el 
servei, no tenint cap mena de vincle laboral amb l’ISPC. 

L’empresa adjudicatària del servei està obligada a la substitució de les baixes per malaltia, i 
en el cas de la concessió de vacances en períodes del calendari lectiu del centre, a la 
corresponent substitució immediata per garantir el nivell de prestació del servei. 

Les modificacions que es produeixin en matèria de recursos humans adscrits al servei 
(canvis de centre, de categories, baixes o incorporacions de noves persones, etc.) seran 
comunicades amb una antelació mínima de 15 dies, i per escrit, a la unitat responsable del 
contracte. 

En l’annex núm. 1 consta una relació del personal adscrit al centre de treball, amb detall de 
la categoria professional, tipus de contracte, antiguitat i cost mensual. 

 

5. MATERIALS NECESSARIS 

L’ISPC posarà a disposició del contracte tots els recursos materials necessaris per a una 
prestació adequada: petit carret de transport, utensilis per fer els desplaçaments segurs i, si 
s’escau, equip de telefonia mòbil (exclusivament per la recepció de trucades). 

L’empresa adjudicatària serà responsable de dotar al treballador assignat a aquest contracte 
de les mesures de protecció i dels mitjans de seguretat laboral adients al servei. També 
vetllarà per la correcta higiene, bona presència i conducta diligent del personal assignat al 
servei. 

 

6. PROJECTE D’INSERCIÓ LABORAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT  

Els licitadors definiran, en les seves ofertes, el seu projecte d’inserció laboral a l’ISPC. El 
projecte d’inserció laboral que presentin els licitadors haurà de contenir una explicació 
detallada dels següents punts: 

- Procés i criteris de selecció de la persona candidata a prestar els serveis objecte del 
contracte. L’empresa adjudicatària, un cop efectuat l’esmentat procés, proposarà a 
l’ISPC el currículum seleccionat, amb identificació específica respecte de la formació i 
l’experiència professional de la persona candidata. La direcció de l’Institut es reserva el 



dret a excloure alguna de les persones proposades per l’empresa adjudicatària, en cas 
de considerar que el perfil seleccionat no s’adiu amb els serveis a prestar. 

- Procés de formació previ de la persona seleccionada i el contingut del referit procés 
formatiu. 

- Metodologia del procés d’inserció laboral de la persona amb discapacitat. L’oferta de les 
empreses licitadores ha de definir amb claredat i precisió quina serà la metodologia del 
procés d’inserció, com s’efectuarà l’adaptació a les tasques assignades, el seguiment i 
suport en l’esmentat procés i amb quin personal especialitzat compten per dur a terme 
aquesta tasca de suport i seguiment. 

- Sistemàtica del seguiment especialitzat: visites, tasques del/de la tècnic/a responsable 
del seguiment, tipus de tutoria, perfil d’aquest professional, etc. 

El responsable del seguiment i control d’aquest contracte és el cap de la Secció de 
Manteniment i Subministraments, així com el personal adscrit a aquesta unitat de l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya. 

L’empresa adjudicatària haurà de proporcionar amb antelació a l’execució del contracte, el 
nom, DNI i telèfon de contacte de la persona destinada habitualment al servei, i de la 
persona que la substituirà en cas de malaltia, vacances o qualsevol altra contingència; així 
com la identificació dels tècnics que efectuaran el seu seguiment, per tal que l’ISPC els 
pugui facilitar la corresponent acreditació. 

 

7. FORMA DE PAGAMENT 

L’adjudicatari emetrà una factura mensual, d’import igual cadascuna d’elles, que es 
correspon amb el prorrateig mensual de l’import d’adjudicació durant els mesos de prestació 
del servei. 

El mes d’agost, en no prestar-se el servei, no s’emetrà cap factura. 

 

Mollet del Vallès 

 
Joan Morera Borrell 
El cap de la Secció de Manteniment i Subministraments 
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