
 

 

 

EXP. 69/2016 - PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES REGULADORES DEL CONTRACTE 

PRIVAT PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CONSERGERIA DE CAN MUNTANYOLA, A 

ADJUDICAR PER PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I 

TRAMITACIÓ ORDINÀRIA. 

 

 

Clàusula 1.- Objecte del contracte 

 

El contracte té per objecte la prestació del servei de consergeria de Can Muntanyola (carrer 

Camí del Mig, 22 – Pol. Ind. Palou Nord, 08401 Granollers), conforme els requeriments que es 

detallen en aquest Plec de Clàusules Tècniques i es durà a terme d’acord amb les directrius de 

Granollers Mercat, entitat responsable de l’equipament. 

 

 

Clàusula 2.-  Identificació del servei a realitzar 

 

2.1.- La prestació del servei de consergeria comprèn les actuacions següents: 

 

- Recepció de ciutadanes i de ciutadans usuaris dels serveis de Can Muntanyola. 

- Atenció telefònica mitjançant centraleta i derivació de trucades. 

- Informar a les persones usuàries sobre les activitats del servei. 

- Control del material d’oficina i control auxiliar de l’arxiu de documents. 

- Registre de trucades adreçades al personal que treballa a l’equipament.  

- Recepció de documentació i missatgeria. 

- Control de claus de l’equipament. 

- Suport a la preparació del mobiliari i equips audiovisuals de les aules per realitzar les 

sessions formatives. 

 

2.2.- El servei de consergeria consistirà en 33 hores setmanals de servei (33 hores x 52 

setmanes + 12 hores de regularització de dies=1.728 hores/període de servei anual), amb 

horari de 8 h a 14 h, de dilluns a divendres laborables, i 3 hores flexibles a establir en funció 

de les necessitats del servei. 

 

2.3.- Es preveu la possibilitat de realitzar hores extres fora de l’horari habitual i d’acord amb 

les necessitats del servei. 

 

 

Clàusula 3.- Termini 

 

El termini d’execució del contracte serà de vint-i-quatre mesos, prorrogable en dotze mesos 

més. La data prevista d’inici del servei serà el 2 de març de 2017. 

 

 

Clàusula 4. Pressupost de licitació 

 

El pressupost tipus o preu màxim de la totalitat de la contractació es fixa en la quantitat de 

43.600,00 euros, més 9.156,00 euros d'IVA (21%) per al període de 24 mesos i comprèn: 

 El servei de consergeria de Can Muntanyola, segons les especificacions tècniques del 

plec. 

 

El preu consignat és indiscutible, no s'admet cap prova d'insuficiència i porta implícits: 

 

a) L'import dels treballs accessoris o auxiliars, i inclourà les substitucions per vacances i dies de 

gaudi i les eventuals baixes. 



 

 

 

 

 

 

b) Les despeses derivades de l'aplicació de les disposicions legals sobre seguretat i salut en el 

treball, incloent-hi en particular totes les derivades de l'elaboració i aplicació del Pla de seguretat i 

salut, i els honoraris corresponents. 

c) Les despeses corresponents al control de qualitat. 

d) La imposició fiscal derivada del contracte i de l'activitat del contractista en la seva execució. 

e) L'import de les càrregues laborals de tot ordre i de tots els eventuals augments que s'hi 

produeixin en el decurs del termini d'execució del contracte com a conseqüència de la negociació 

col·lectiva. 

f) Els impostos, les taxes o les despeses de qualsevol ordre corresponent a la sol·licitud i obtenció 

dels permisos i llicències necessàries per a l'execució del contracte. 

 

 

Clàusula 5. Finançament 

 

La despesa està prevista en el Pressupost de Granollers Mercat de 2017, i s’imputarà en el 

centre de cost “010.RECEPC”. 

 

 

Annexos: 

 

Annex de personal 

 

 

 

 

El Director de Granollers Mercat 

 

 

 

 

Jordi Táboas Suárez 

 

 

 

Granollers, 20 de desembre de 2016 


