Ajuntament de
Mataró

INFORME
Assumpte: Informe referent a la valoració del sobre 2 de la contractació del servei de neteja dels
edificis i dependències municipals, escoles, escoles bressol, instal·lacions culturals i esportives, WC
públics de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA, Mataró Audiovisual, EPE, Consorci
Museu d’Art Contemporani de Mataró, Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, i el Parc
TecnoCampus Mataró (EPEL Parc TCM i Fundació TecnoCampus Mataró- Maresme). GTM
23171/2021
Vistes les ofertes presentades per la contractació del servei de neteja dels edificis i dependències
municipals, escoles, escoles bressol, instal·lacions culturals i esportives, WC públics de l’Ajuntament
de Mataró, Aigües de Mataró, SA, Mataró Audiovisual, EPE, Consorci Museu d’Art Contemporani de
Mataró, Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, i el Parc TecnoCampus Mataró (EPEL Parc TCM i
Fundació TecnoCampus Mataró- Maresme) es procedeix a la seva valoració segons els criteris de
valoració especificats a la clàusula 15a del plec tècnic.
Protocols d’actuació: (15 punts)
Protocol de neteja d’edificis amb vidres de difícil accés. Es valorarà positivament l’elaboració de
protocols pels edificis de la Direcció d’Ocupació, el Centre Cívic Boet, Centre Formació
d’Adults de Tres Roques, el museu de Can Marfà i l’escola Anxaneta fins a 2,5 punts
SELSA:
L’empresa defineix la neteja de vidres de difícil accés com aquells que l’operari ha d’utilitzar sistemes
externs per elevar-ho a alçades on no es podria arribar amb elements telescòpics, i es compromet a
aportar dos tipus d’elevadors, vehicle cistella o elevadors tipus tisora, segons es necessiti un tipus o
l’altre.
Seguidament descriu els diferents equipaments municipals on hi ha vidres de difícil accés i proposa un
protocol per la seva neteja:
1.

Servei d’Equipaments Municipals i Espais Públics, proposa un sistema d’elevació tipus
cistella per la seva neteja.

2.

Benestar Social, descriu la ubicació dels vidres de difícil accés envoltant la façana i proposa
la neteja mitjançant una grua.

3.

Oficines Aigües de Mataró, descriu la ubicació dels vidres i làmines de difícil accés envoltant
la façana i proposa la neteja mitjançant un elevador elèctric.

4.

Institut Miquel Biada, descriu la ubicació dels vidres i lames de difícil accés i proposa la
neteja utilitzant un vehicle de menys de 2 metres.

5.

CC Pla d’en Boet, proposa la neteja mitjançant grua.

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS
El Carreró, 13. 08301 Mataró
93 758 22 04
aviade@ajmataro.cat

1

CSV (Codi de verificació
Segura)
Normativa
Signat per
URL de verificació

IV7E6LTIF3UT7WGPZVAMOPSEAI

Data i hora

07/07/2021 15:06:31

Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica
IMMACULADA PRUNA RIBAS (CAP SERVEI COMPRES I CONTRACTACIONS)
https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7E6LTIF3UT7WGPZVAMOPSEAI

Pàgina

1/22

6.

Vallveric, descriu la ubicació dels vidres de difícil accés i proposa la neteja mitjançant un
camió grua amb encolatges d’estabilització.

7.

Escola Ma Mercè Marçal, descriu la ubicació dels vidres i lames de difícil accés i proposa la
neteja amb un elevador elèctric que no excedeixi el metre i mig.

8.

Escola Àngela Bransuela, descriu la ubicació dels vidres i lames de difícil accés i proposa la
neteja utilitzant una escala de dos trams i un pal telescòpic pels vidres interiors.

9.

CC Rocafonda, descriu la ubicació dels vidres, lames i maons de vidre de difícil accés i
proposa la neteja amb un elevador i amb hidronetejador per les lames.

10. PE Teresa Ma Roca, proposa la neteja amb un elevador.
11. Biblioteca Pompeu Fabra, descriu la ubicació dels vidres i plaques solars de difícil accés i
proposa la neteja amb grua i elevador elèctric.
12. CC Molins, descriu la ubicació dels vidres i fusta contraxapat de difícil accés i proposa la
neteja amb grua.
13. Escola Anxaneta, proposa la neteja de vidres i persianes amb un vehicle amb braç.
14. Oficines d’Ocupació, descriu la ubicació dels vidres, fusta contraxapada i maons envidrats i
proposa la neteja amb una grua, un camió grua amb ancoratge estabilitzador (pels vidres
laterals) i pal telescòpic (vidres interiors).
15. Mercat de la plaça de Cuba, descriu la ubicació del vidres de difícil accés i proposa la
instal·lació d’una passarel·la al voltant dels vidres interiors i una escala de dos trams (vidres
entresolat).
16. Can Marfà Museu tèxtil, descriu la ubicació dels vidres de difícil accés i proposa la neteja
amb grua per les parts lateral, la part central es netejarà des de l’interior a través d’unes
bastides.
17. Pavelló d’Euskadi, proposa la neteja amb grua dels vidres laterals i desmuntant els vidres
basculants de la part frontal.
18. Escola Angeleta Ferrer, descriu la ubicació dels vidres i persianes de difícil accés i proposa la
neteja amb una grua amb braç articulat pels vidres i persianes del segon pis; una escala simple
per les finestres de la planta baixa; una escala mitjana pels vidres interiors de la segona
planta; i una escala extensible de dos trams pels vidres interiors del gimnàs.
19. Escola Mar Mediterrani, descriu la ubicació dels vidres de difícil accés i proposa la neteja amb
grua pels vidres de la primera segona planta; un pal telescòpic pels vidres interiors; una
escala extensible de dos trams pels vidres del gimnàs; una escala de dos trams els vidres
situats en el buit del patí central.
20. CFP Tres Roques, descriu la ubicació dels vidres de difícil accés i proposa la neteja amb grua
pels vidres exteriors i amb pals telescòpics pels vidres laterals, accedint des de dins per les
finestres abatibles.
Continua relacionant una sèrie d’equipaments amb vidres de difícil accés on no es necessari accedir
amb grua:
1.

Edifici de la Via Pública, descriu la ubicació dels vidres de difícil accés i proposa la neteja
amb pal telescòpic pels vidres exteriors i una escala simple pels vidres interiors.
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2.

Escola Josep Montserrat, proposa la neteja a través d’un repeu d’un metre amb una línia de
vida.

3.

Escola d’adults els Tarongers, descriu la ubicació dels vidres de difícil accés i proposa la
neteja mitjançant una escala simple i una escala de dos trams per accedir a la terrassa i des
d’aquí realitzar la neteja dels passadís central.

4.

Biblioteca Antoni Comas, descriu la ubicació dels vidres i lames horitzontals de ferro de
difícil accés i proposa la neteja amb un hidronetejador amb dipòsit d’aigua destil·lada (vidres
exteriors) i amb un pal telescòpic (vidres alts passadissos).

5.

Nau Can Gassol, descriu la ubicació dels vidres de difícil accés i proposa la neteja amb una
escala mitjana (vidres exteriors) i un pal telescòpic (vidres interiors).

6.

Edifici Espenyes, proposa la neteja amb un pal extensible.

7.

Escola Montserrat Solà, descriu la ubicació dels vidres de difícil accés i proposa la neteja amb
una escala de tram (primer pis) i una escala mitjana i un braç articulat (segona planta).

Es valora positivament la presentació d’un protocol de neteja específic pels edificis municipals amb
vidres de difícil accés.
Total..................................................................................2,50 punts
NDAVANT:
L’empresa presenta un protocol de neteja d’edificis amb vidres de difícil accés i distingeix entre els
vidres de difícil accés i els de molt difícil accés..
Defineix els vidres de difícil accés com els que estan ubicats a una alçada superior a 1,8 metres i fins a
25 metres i especifica que farà servir el sistema iònic o d’aigua ionitzada per la seva neteja. A
continuació descriu com funciona, el material a utilitzar i les mesures de seguretat
Els vidres de molt difícil accés son aquells que per la seva neteja fa falta utilitzar mitjans auxiliars
d’elevació, aquest son: plataforma elevadora, bastida de treball mòbil, elevador de tisora i elevador
braç articulat. Descriu la metodologia de treball i les mesures de seguretat.
Quan no sigui possible la neteja dels vidres de difícil accés mitjançant cap dels mitjans auxiliars
d’elevació es realitzarà la neteja mitjançant un equip d’escaladors. Detalla el funcionament i material a
utilitzar i les mesures de seguretat.
L’empresa utilitza un programa de gestió Servo Elit per planificar les actuacions.
A continuació inclou un quadre amb els següents equipaments municipals, inclou una columna comú
amb les mesures de prevenció i una foto amb les EPIs :
1. Direcció d’Ocupació, identifica els vidres de difícil accés de la rampa del pàrquing i proposa
la neteja amb una perxa hidrofusora.
2. Centre Cívic Boet, identifica els vidres de difícil accés a la façana principal i proposa la
neteja amb elevador de tisora.
3. Centre Formació d’Adults de Tres Roques, identifica els vidres de difícil accés a la façana
principal i proposa la neteja amb elevador de braç articulat.
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4. Museu de Can Marfà, identifica els vidres de difícil accés a la façana principal i posterior, i
proposa la neteja amb elevador de braç articulat.
5. Escola Anxaneta, identifica els vidres de difícil accés a la façana posterior i proposa la neteja
amb elevador de braç articulat i perxa hidrofusora.
Es valora la presentació d’un protocol genèric per la neteja d’edificis amb vidres de difícil accés i es
valora la proposta de neteja en els edificis municipals especificats, es valora negativament el poc
detall dels protocols específics .
Total..................................................................................1,25 punts
LA BRUIXA:
L’empresa defineix com a vidres de difícil accés aquells en què l’operari no pot realitzar les tasques de
neteja per mitjà de la seva pròpia alçada o bé mitjançant l’ús de pals telescopis de fins a 3 metres
d’alçada.
Descriu quatre procediments de neteja i especifica el material, maquinàries i eines, constitució dels
equips, càlcul del nombre d’equips i planificació, i per cadascun d’ells especifica el rendiment previst:
1. Neteja de vidres interiors/exteriors i persianes altes amb pèrtiga d’aigua osmotitzada,
l’empresa ofereix dos tipus de perxes hidrodifusores d’aigua osmotitzada, una per a treballs
d’interiors i una altra per exteriors. Fa amb una descripció dels materials i continua els passos
per realitzar la neteja.
2. Neteja de vidres i persianes amb sistemes d’escaladors i grues elevadores, l’empresa compta
amb tres tipus de màquines, elevadors de tisora, elevadors amb braç articulat i elevadors amb
braços telescòpics. Especifica que per realitzar aquestes operacions hi haurà d’haver present el
responsable de prevenció de l’empresa. Acaba detallant la preparació i el procediment de la
neteja.
3. Neteja de claraboies i lluernes amb un pal telescòpic on s’hi acoblarà una mopa de microfibra.
4. Manteniment del vidre mitjançant l’aplicació de polímers clear shiel, descriu el procediment
d’aplicació.
A continuació descriu el protocol específic de neteja de vidres de difícil accés dels següents
equipament municipals:
1. Direcció d’Ocupació, distingeix diferents zones de vidres de difícil accés, per cada una
d’elles descriu el procediment de neteja, proposa l’horari òptim per realitzar la neteja d’acord
a l’Acimut o orientació solar, descriu la maquinària, material, productes i EPIs, el rendiment
previst i el càlcul del nombre d’equips :

CSV (Codi de verificació
Segura)
Normativa
Signat per
URL de verificació



La zona del pàrquing on distingeix tres subzones, vidres de difícil accés des de l’interior
de l’edifici, vidres de molta alçada i la claraboia interior; per tots ells proposa un sistema
de neteja, pèrtiga d’interiors i pèrtiga d’aigua osmotitzada.



Els vidres perimetrals del carrer Enric Granados, en primer lloc descriu la problemàtica
d’accés de la zona per després proposar la neteja amb un elevador telescòpic.



Els vidres perimetrals del carrer Francisco Herrera, els divideix en dos grups, els de molta
alçada (6-8 metres) i els de mitja alçada (2-4 metres), proposa la neteja amb un elevador
tisora.
4

IV7E6LTIF3UT7WGPZVAMOPSEAI

Data i hora

07/07/2021 15:06:31

Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica
IMMACULADA PRUNA RIBAS (CAP SERVEI COMPRES I CONTRACTACIONS)
https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7E6LTIF3UT7WGPZVAMOPSEAI

Pàgina

4/22



Pavès de fàcil i difícil accés exterior del carrer Enric Granados i Francisco Herrera,
proposa la neteja amb una pèrtiga d’aigua osmotitzada.



Pavès de difícil accés interior del carrer Enric Granados, s’utilitzarà una escala telescòpica
de tres trams i quatre anclatges i una pèrtiga osmotitzada .

2. Centre Cívic Boet, distingeix diferents zones de vidres de difícil accés, per cada una d’elles
descriu el procediment de neteja, proposa l’horari òptim per realitzar la neteja d’acord a
l’Acimut o orientació solar, descriu la maquinària, material, productes i EPIs, el rendiment
previst i el càlcul del nombre d’equips:


Zona del carrer Hernán Cortés, de Juan Sebastián Elcano i ronda President Macià,
proposa la neteja amb un elevador cistella. Pel que fa a la façana del Carrer Juan
Sebastián Elcano també serà necessari utilitzar un pèrtiga lleugera de carboni



Zona de vidres exteriors inaccessibles per la part exterior del carrer Hernán Cortés,
després de descriure la problemàtica proposa la neteja amb un robot netejador de vidres.

3. Centre Formació d’Adults de Tres Roques, distingeix diferents zones de vidres de difícil
accés, per cada una d’elles descriu el procediment de neteja, proposa l’horari òptim per
realitzar la neteja d’acord a l’Acimut o orientació solar, descriu la maquinària, material,
productes i EPIs, el rendiment previst i el càlcul del nombre d’equips:


Vidres de difícil accés de la façana principal, proposa la neteja amb un elevador tisora,
especifiquen que aquests vidres no es netejaran amb aigua osmotitzada degut al seu mal
estat i que primer es farà un tractament per eliminar calç.



Lames de l’estructura, proposa primer realitzar una neteja preventiva que consisteix en una
aspiració i una posterior neteja amb un pal telescòpic; i després una neteja reactiva que
consisteix en un netejador de vidres de difícil accés magnètics



Vidres de difícil accés interiors, proposa la utilització d’una escala de 8 graons de doble
anclatge.



Vidres de difícil accés del pati interior de l’equipament, descriu la problemàtica de la
zona i proposa situar un andami tubular i realitzar la neteja amb un robot netejador.



Vidres abatibles i netejables des de dins, proposa obrir-los completament per la seva neteja
i utilitzar un pal telescòpic.

4. Museu de Can Marfà, distingeix diferents zones de vidres de difícil accés, per cada una
d’elles descriu el procediment de neteja, proposa l’horari òptim per realitzar la neteja d’acord
a l’Acimut o orientació solar, descriu la maquinària, material, productes i EPIs, el rendiment
previst i el càlcul del nombre d’equips:

5.



Vidres interiors de difícil accés de la façana principal, proposa netejar-los amb una pèrtiga
Stingray.



Vidres exteriors de difícil accés de la façana principal, descriu la problemàtica de la zona i
proposa un sistema IPC Pulex de Cleano.



Vidres perimetrals exteriors de difícil accés, proposa utilitzar una plataforma de tisora.

Escola Anxaneta, distingeix diferents zones de vidres de difícil accés, per cada una d’elles
descriu el procediment de neteja, proposa l’horari òptim per realitzar la neteja d’acord a
5
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l’Acimut o orientació solar, descriu la maquinària, material, productes i EPIs, el rendiment
previst i el càlcul del nombre d’equips:


Vidres exteriors perimetrals de difícil accés de la façana del pati, proposa la utilització
d’un camió cistella.



Vidres exteriors edifici cobert per un porxo i de la planta 3a, proposa la neteja amb pèrtiga
d’osmosi.



Vidres interiors de difícil accés i vidre de sobre l’ascensor, proposa la neteja amb una
pèrtiga Stingray.

Es valora la presentació d’un protocol de neteja d’edificis amb vidres de difícil accés genèric i es
valora la proposta de neteja en els edificis municipals especificats, es valora positivament el grau de
detall i l’exhaustivitat dels protocols específics.
Total..................................................................................2,50 punts
Protocol de neteja d’espais museístics on s’ha de tenir una especial cura de totes les obres
exposades fins a 2,5 punts.
SELSA:
L’empresa presenta un pla detallat pels espais museístics de Mataró:
1.

2.

3.

Ca l’Arenas museu de Mataró: presenta un protocol de neteja pels següents elements:


Finestres i porticons de fusta, proposa la neteja amb una escala simple i un pal telescòpic.



Paviment, proposa la neteja mitjançant mopa i posterior fregat per donar brillo,
s’utilitzaran productes neutres per garantir la integritat del mosaic antic.



Obres exposades, la neteja, que es farà a petició del centre i seguint les seves instruccions,
es realitzarà amb plomalls i baietes especials per captar la pols.

Can Marfà museu tèxtil, presenta un protocol de neteja pels següents elements:


Vidres de la façana interior en alçada, es realitzarà la neteja aprofitant els ancoratges de
l’estructura de ferro per col·locar les passarel·les.



Paviment, proposa primer treure la pols amb una mopa seca i seguidament fregar amb
aigua i sabó neutre



Obres exposades, la neteja, que es farà a petició del centre i seguint les seves instruccions,
es realitzarà amb plomalls i baietes especials per captar la pols. Proposa realitzar la neteja
de les vitrines amb una baieta humida amb sabó neutre i posterior assecat amb una baieta
de cotó 100%.

Museu de Mataró Can Serra, presenta un protocol de neteja pels següents elements:


Paviment, proposa un abrillantat amb màquina rotativa amb decapant i cristal·litzador pel
terra i terratzo, i aspiració i fregat manual pel terra de maó natural.



Obres exposades, proposa treure la pols de les obres d’art amb una tovalloleta humida o un
plomall, evitant els productes químics, pels marcs proposa la utilització de tovalloletes
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humides excepte pels marcs més antics o danyats que s’hauran d’utilitzar productes
específics.

4.

Vitrines, proposa la neteja amb una baieta humida amb sabó neutre i posterior assecat amb
una baieta de cotó 100%.

Nau Gaudí, Consorci del museu d’art contemporani: presenta un protocol de neteja pels
següents elements:


Estructura, proposa la utilització d’un elevador elèctric per arribar a la cúpula interior, la
neteja es farà aspirant i fregant després amb un producte sabonós per a fustes.



Paviment, es proposa passar la mopa i fregar amb una màquina fregadora-aspiradora.



Obres exposades: proposa treure la pols de les obres d’art amb un plomall estàtic o
tovalloleta humida i eixugar amb una baieta de cotó 100%.

Es valora la presentació d’un protocol de neteja dels museus específic pels museus municipals.
Total..................................................................................2,50 punts
NDAVANT:
L’empresa presenta un protocol genèric per la neteja dels següents espais:
1.

2.

Neteja i tractament dels diferents tipus de terres:


Terres de fusta, proposa passar la mopa diàriament i fregar el terra amb PH neutre un cop
a la setmana.



Terres de marbre i altres pedres, proposa passar la mopa diàriament, fregar el terra amb
PH neutre un cop a la setmana i polir amb una màquina rotativa amb faldó un cop al mes.



Terres tèxtils, proposa una neteja adaptada a les característiques tècniques. Per les catifes i
moquetes proposa una aspiració amb filtre total, i una neteja en profunditat amb escuma
seca mitjançant màquina champunejadora adaptada al trànsit que rebin



Terres no porosos de granit, proposa una aspiració o escombrat amb un composts especial
que evita el desplaçament de pols en l’ambient i proposa un fregat amb mota i detergent
apropiat.



Terres no porosos de ciment i formigó, proposa un tractament amb pintura anti-pols,
proposa un escombrat amb un compost especial.



Terres mosaics, proposa una neteja en sec amb plomalls sintètics o amb un drap atrapapols sec.

Neteja de paraments, elements i espais museístics:


Sostres i parets, proposa una neteja periòdica amb màquina i productes especials en funció
de la superfície.



Estucs, proposa una neteja amb sec o amb humit però amb aigua desmineralitzada i sense
sabó, i assecant després.



Daurats i pintures, proposa la neteja en sec dels daurats i també en sec utilitzant plomalls
sintètics de diferents mides per les pintures.
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3.

Neteja de quadres, proposa una neteja amb el quadre despenjat, pel que fa a les
aquarel·les, pintures a l’oli i altres quadres originals només es netejaran els marcs, en
funció de la qualitat del marc. Per les plaques metàl·liques proposa una neteja amb un
neteja-metalls.
o

Vidres d’un quadre, proposa eliminar la pols amb un plomall, polvoritzar amb
netejavidres, neteja i repassar amb una camussa seca

o

Marcs en pa d’or o daurats, proposa treure la pols amb un plomall, netejar-lo amb
una solució feble d’amoníac i aigua i assecar amb una camussa seca.

o

Marcs de fusta, proposa treure la pols amb un plomall, netejar-lo amb una barreja
d’aigua amb un sabó suau diluït, assecar amb una camussa seca i aplicar una capa
de cera.

o

Marcs de metall i plàstic, proposa treure la pols amb un plomall, netejar-lo amb un
drap amb aigua escorregut i assecar amb un drap sec.



Mobiliari museístic, proposa una neteja en sec utilitzant plomalls sintètics de diferents
mides i proposa realitzar una neteja en humit amb productes pH neutre una vegada al mes.



Escultures en pedra, proposa una neteja en sec amb plomall sintètic de diverses mides.
Ocasionalment es proposa una neteja en humit utilitzant productes amb pH neutre.



Escultures en fusta, proposa una neteja en sec amb plomall sintètic de diverses mides.



Escultures en metall, proposa una neteja en sec amb plomall sintètic de diverses mides.
Ocasionalment es proposa una neteja amb netejadors aplicats sobre el dret i assecant
l’escultura posteriorment.



Miralls, proposa una neteja amb netejavidres aplicat sobre el dret i assecat posteriorment.



Vidres exteriors i interiors, proposa la utilització de productes específics de propietats
repel·lents.



Tèxtils, proposa aspirar-los cobrint la boca de l’aspiradora amb una gasa, per les teles
històriques proposa utilitzar un bastidor amb gasa protectora.



Llums, proposa la utilització d’una escala de tisores o bastida i realitzar la neteja amb
plomalls i raspalls especials.



Portes, proposa un engreixat dels mecanismes de gir de portes i finestres, i la utilització de
productes específics per les portes i mampares d’alumini.

Neteja de zones interiors:


Àrees administratives i despatxos, proposa un buidatge de papereres i un repàs amb un
drap humit pels complementes de sobretaula, pel mobiliari proposa una neteja amb baietes
tractades amb producte especial per a mobiliari, proposa el mateix protocol per les cadires
llevat de les entapissades que s’utilitzarà una aspiradora, pel terra es proposa un escombrat
i un fregat amb detergent neutre i desinfectant.



Passadissos i vestíbuls, proposa un escombrat diari en humit amb mopa o amb paper de
cel·lulosa d’un sol ús, seguidament es farà un fregat amb detergent desinfectant i es farà
amb fregadora automàtica les zones que ho requereixin.
8

CSV (Codi de verificació
Segura)
Normativa
Signat per
URL de verificació

IV7E6LTIF3UT7WGPZVAMOPSEAI

Data i hora

07/07/2021 15:06:31

Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica
IMMACULADA PRUNA RIBAS (CAP SERVEI COMPRES I CONTRACTACIONS)
https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7E6LTIF3UT7WGPZVAMOPSEAI

Pàgina

8/22



Escales, proposa un escombrat diari en humit amb mopa, seguidament es farà un fregat
amb detergent desinfectant, per les baranes es proposa un producte d’especial protecció.



Ascensors i muntacàrregues, es proposa una neteja continua al llarg del dia amb detergent
desinfectant i acabant la neteja amb un ozonitzador desinfectant d’ambient, també proposa
l’aplicació de productes anti-petjada.



Magatzems i tallers, es proposa un escombrada amb mopa i un fregat amb detergent neutre.



Lavabos i vestidors, es proposa una neteja continua al llarg del dia, proposa la utilització de
detergents específics alcalins.

Es valora la presentació d’un protocol de neteja general dels museus, es valora negativament la no
presentació d’un pla específic pels museus municipals.
Total..................................................................................1,25 punts
LA BRUIXA:
L’empresa presenta un pla detallat per la neteja de l’espai museístic Can Marfà tèxtil, que inclou els
següents elements, per cada un d’ells detalla els materials, maquinaria i eines necessaris, la constitució
dels equips, el rendiment previst, el càlcul del nombre d’equips i la planificació de les neteges a fons:
1. Lluminària, proposa la retirada de la pols mitjançant un plomall elèctric amb acció
electrostàtica, en cas que es produeixi una taca es retirarà el llum i en netejarà manualment
amb drap i detergent bioalcohòlic de ràpid assecat.
2. Elements tèxtils penjants, proposa una actuació ordinària d’aspiració amb un filtre HEPA i
una neteja puntual o d’emergència en cas que es taqui una cortina tèxtil amb vapor i detergent
per tèxtils amb un injectora-extractora.
3. Vidres interiors de fàcil accés dels expositors i vitrines-taula i panells informatius, proposa
una neteja per la cara externa manualment amb un drap de microfibra net i amb un producte
de neteja-vidres amb biolcohol que garanteix un ràpid assecat del vidres, i per la cara interna
proposa una neteja coordinada amb els responsables del museu amb un sistema de mopejat sec
per vidres.
4. Portes d’accés, passamans, interruptors i altres elements de contacte, proposa realitzar primer
una neteja de les superfícies amb un drap de microfibra humitejat amb detergent neutre i
posteriorment realitzar una desinfecció diària en profunditat amb un virucida amb bio alcohols
humitejat sobre una camussa de microfibra i una desinfecció setmanal amb un producte
virucida amb efecte durador.
5. Neteja de paviments de parquet, proposa una aspiració i retirada dels residus de les superfícies
amb un aspirador i a continuació realitzar la neteja de les superfícies amb un producte sabonós
específic per fusta i amb molt poca aigua, escorrent bé el tiràs perquè no estigui mullat sinó
lleugerament humitejat. Proposa realitzar una neteja ordinària ruixant amb un producte
específic captador i auto brillat sobre una mopa i una setmanal amb un producte específic per
fusta composat principal per bioalcohols. El sistema utilitzat s’anomena Wet System. Per
acabar la neteja d’aquest parquet proposa un tractament amb efecte perllongat aplicant una
cera amb base dissolvent especial per donar lluentor i perllongar la durada del tractament.
Es valora la presentació d’un protocol detallat i exhaustiu pel museu de Can Marfà, es valora
negativament la no presentació d’un protocol per la resta de museus de Mataró.
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Total..................................................................................1,00 punts
Protocol de neteja de l’espai de Can Palauet on hi ha ubicat l’arxiu municipal fins a 2,5 punts
SELSA:
L’empresa proposa una neteja de sòls amb mopa amb esprai captador de pols i una fregada posterior
amb un producte neutre tipus BAC FLOR 101. Proposa un abrillantat del terra amb una màquina
rotativa usant decapant.
Especifica que no netejarà les estanteries fins que els gestors del centre no ho demanin i l’alliberin, un
cop alliberada proposa una neteja amb un plomall especial estàtic per retirar la pols, seguidament es
netejarà amb una baieta lleugerament humitejada i posteriorment s’eixugarà amb un drap suau.
Per la neteja de finestres, portes i marcs proposa utilitzar un desinfectant neutre amoniacal.
Es valora la presentació d’un protocol de neteja per l’arxiu municipal, es valora negativament la no
realització del buidatge de les estanteries i es valora negativament el fet de no especificar en el
protocol la neteja dels llibres i caixes ni la dels conductes circulars de ventilació ni la de les
lluminàries.
Total..................................................................................1,00 punts
NDAVANT:
L’empresa presenta un protocol general i uns
manteniment de llibres

d’específic per la neteja de prestatgeries i pel

1. Protocol de neteja de l’espai de l’arxiu municipal
Proposa una neteja per seccions respectant l’ordre de neteja de cada una.
Per les prestatgeries proposa una neteja mitjançant aspirador o drap de microfibra.
Pels terres i les parets proposa una neteja sense aixecar pols amb mopa. Pel fregat del terra
proposa una neteja amb aigua o mopa escorreguda. Proposa una neteja amb aspirador de
racons de difícil accés.
Pels fitxers i armaris proposa una neteja amb draps de microfibra per l’exterior.
Proposa una neteja pels carrils de les estanteries amb draps de microfibra per la part exterior
i un aspirador o drap de microfibra per la par interior.
Proposa la utilització de d’aspiradors de port per la part superior de caixes i llibres.
Per realitzar el buidatge de les baldes s’atendrà les recomanacions del responsable de l’arxiu i
es col·locarà en un carro transportador en el mateix ordre que eren a les prestatgeries. Proposa
la neteja de la balda amb un drap humit, i aspirar i passar un dret sec sobre la caixa.
Proposa la utilització d’un producte insecticida/fong en algunes zones com a complement de
la desinfecció.
Proposa que les deixalles generades s’emmagatzemaran en bosses seguint una codificació.
2. Protocol específic de neteja de prestatgeries
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Proposa una primera neteja de les prestatgeries utilitzant un aspirador amb filtre HEPA.
Proposa una aspirar les juntes de sostres, parets i cantonades, marcs de finestres i qualsevol
element que permeti l’entrada de pols.
Per la neteja dels prestatges compactes proposa un neteja mitjançant un detergent protector
neutre amb draps de microfibra.
Proposa la utilització d’un producte insecticida/fong en algunes zones com a complement de
la desinfecció.
3. Protocol de neteja del manteniment de llibres
Proposa en primer lloc retirarà els llibres i arxius per procedir a la seva neteja mitjançant una
aspiradora de filtre HEPA i posteriorment es procedirà amb una baieta o drap microfibra per
captar aquelles substàncies i pols que no hagin pogut ser retirades mitjançant l’aspiradora.
Proposa un raspall suau per aquell exemplars més delicats.
Es valora la presentació d’un protocol de neteja per l’arxiu municipal, es valora positivament el
detall de la proposta i es valora negativament el fet de no especificar en el protocol la neteja dels
conductes circulars de ventilació ni la de les lluminàries.
Total..................................................................................2,00 punts
LA BRUIXA:
L’empresa presenta un protocol dels diferents elements a netejar, per cada un d’ells detalla els
materials, maquinaria i eines necessaris, la constitució dels equips, el rendiment previst i el càlcul del
nombre d’equips i la planificació de les neteges a fons:
1. Lluminària, proposa la retirada de pols amb un plomall elèctric amb acció electrostàtica, en
cas que es produeixi una taca es retirarà el llum i en netejarà manualment amb drap i detergent
bioalcohòlic de ràpid assecat.
2. Conductes circulars de ventilació de xapa galvanitzada, proposa l’eliminació de la pols
amb un sistema de triple filtre HEPA i puntualment, en cas de ser necessari, proposa una
neteja amb mopa de microfibra lleugerament humitejada.
3. Paraments metàl·lics verticals dels costats dels arxius i arxivadors, proposa realitzar la
neteja amb una pèrtiga cleano per interiors amb un bactericida bioalcohòlic en una dilució
d’aigua i escorregut dins d’un escorredor de mopes amb premsa. Per les manetes i engranatges
proposa la neteja amb un drap de microfibra humitejat lleugerament amb un ruixat de
bioalcohol.
4. Baranes, terres i sostres metàl·lics d’acer pintat, l’empresa divideix les superfícies a netejar
entre els següents elements:


Sostres de primer nivell/paviment del segon nivell, proposa una mopa cleano amb
sistema humitejat.



Baranes metàl·liques, es proposa la neteja mitjançant la pulverització sobre una
manyopla de microfibra d’un producte virucida.



Paviments metàl·lics, proposa la neteja amb una mopa humitejada i escorreguda amb
escorredor de mopa.
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5. Vidres interiors de fàcil i de difícil accés, l’empresa distingeix dos tipus de vidres:


Vidres de fàcil accés de la façana sud, proposa una neteja amb ajuda d’una escala
telescòpica.



Vidres de difícil accés interiors/exteriors de la façana nord, proposa la neteja amb una
creueta imantada.

6. Interiors d’estanteries de l’arxiu i la zona de report fotogràfic, proposa realitzar en primer
lloc una coordinació amb els responsables de l’equipament per planificar les actuacions i una
formació in situ al personal que s’encarregarà de realitzar la neteja. Realitzaria el buidatge de
les estanteries utilitzant un carro amb plataforma per mantenir el mateix ordre. Proposa passar
un aspirador amb filtre triple HEPA per la part buida del prestatge i netejar posteriorment amb
una manyopla de microfibres humitejada lleugerament amb un bioalcohol especial per
superfícies metàl·liques. Pel que fa al llibres i arxivadors proposa aspirar-los amb un aspirador
triple filtre HEPA i un raspall de nylon per extreure les partícules adherides a la part superior,
i, si persisteix la pols, fer una neteja més profunda amb un drap microfibra sec. Proposa
utilitzar una làmpada de llum negre per desinfectar els llibres.
Es valora la presentació d’un protocol de neteja per l’arxiu municipal, es valora positivament el
detall de la proposta i es valora positivament la neteja dels conductes circulars de ventilció i de les
lluminàries.
Total..................................................................................2,50 punts
Protocol de neteja al poliesportiu Teresa Maria Roca per la neteja de la resina que s’utilitza al
handbol i que s’adhereix al parquet, porteries, cadires, parets.
SELSA:
L’empresa presenta un protocol diferenciat pels següents espais:


Per les pistes de parquet l’empresa proposa polvoritzar directament un desengreixador d’us
especial per a la neteja de resina, deixar-lo actuar durant 10 minuts i a continuació passar la
màquina fregadora.



Per a les porteries, cadires i parets proposa el mateix sistema de polvorització directa i
posteriorment passar una baieta de microfibra humitejada i repassar amb un drap de cotó.



Pels elements verticals es realitzarà la mateixa operació utilitzant una baieta esponja.

Es valora el protocol de neteja específic pels espais sol·licitats.
Total..................................................................................2,00 punts
NDAVANT:
L’empresa presenta un protocol diferenciat pels següents espais:
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Per la neteja de la resina del parquet l’empresa proposa realitzar a diari un escombrat amb
mopa; dos cops per setmana una neteja amb un drap humit i producte desengreixant i
posteriorment assecat amb un dret de microfibra; i també dos cops a la setmana una neteja
amb la màquina fregadora.
Proposa la utilització del producte desgreixant: GREASE PERFECT i estableix les mesures de
protecció.



Per les porteries proposa una neteja diària que consistirà en esbandir el producte
desengreixant per la superfície i deixar actuar durant 10 minuts, posteriorment es fregaria amb
un drap humit i finalment s’assecaria amb un drap de microfibra.
Proposa la utilització del producte desgreixant: GREASE PERFECT i estableix les mesures de
protecció.



Per les grades, cadires i parets proposa una neteja dos cops per setmana, primer es netejarien
les superfícies amb resina amb un drap humitejat i producte netejador ecològic desinfectant
per superfícies, es deixaria actuar durant 10 minuts i es passaria posteriorment un drap de
microfibra sec.
Proposa la utilització del producte desgreixant: TANET ORANGE i estableix les mesures de
protecció.

Es valora el protocol de neteja específic pels espais sol·licitats.
Total..................................................................................2,00 punts
LA BRUIXA:
L’empresa presenta un protocol diferenciat pels següents espais i per cada espai detalla el material,
maquinària i eines, la constitució dels equips, el rendiment previst i la planificació.:


Per la neteja de las resines adherides al paviment de fusta proposa una neteja manual de la
pista amb una mopa i sempre que la pista s’hagi utilitzat per jugar al handbol es procedirà al
fregat mecanitzat amb una dilució del producte dissolvent de resines. Setmanalment proposa
la neteja mecanitzada de les pistes. I proposa com a neteja a fons la retirada de les resines
antigues combinant el calor d’una pistola calenta i l’acció mecànica amb una polidora
d’escales.
Proposa la utilització del producte atenent el tipus de resina que s’utilitzi, clàssic, plus o
xtreme.



Per les resines adherides a tota superfície vertical (parets, lones, cistelles, porteries, vidres,
bancs, etc.) proposa aplicar el producte diluït amb l’ajuda d’un corró amb filaments gruixuts,
es deixarà actuar 10 minuts, posteriorment es netejarà amb un injector/extractor Lavor Etna
per tapisseries
Proposa la utilització del producte: TRIMTRIC

Es valora el protocol de neteja específic pels espais sol·licitats i es valora positivament la inclusió en
el protocol d’una pistola de calor per treure les taques de resina antigues i incrustades.
Total..................................................................................2,50 punts
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Protocol de neteja al poliesportiu Euskadi per la neteja del magnesi que a la gimnàstica
s’adhereix a diverses superfícies
SELSA:
L’empresa proposa un protocol general per tots els espais que consisteix en l’aspiració de les
partícules de magnesi, l’aplicació del producte clorat diluït al 20%, el fregat amb una baieta
microfibra, i el posterior fregat amb una baieta humitejada amb desinfectant.
Es valora el protocol genèric presentat per l’empresa, es valora negativament la no diferenciació de
les diferents zones a netejar..
Total.................................................................................. 1,00 punts
NDAVANT:
L’empresa proposa un protocol específic per diferents espais del poliesportiu.


Pels matalassos, aparells de gimnàstica, i baranes l’empresa proposa retirar diàriament
amb un drap de microfibra la part impregnada de magnesi, a continuació utilitzar abundant
aigua i sabó PH neutre i assecar amb drap de microfibra.
Producte: TANET NEUTRE, i estableix les mesures de protecció.



Per les grades, l’empresa proposa realitzar diàriament una aspiració prèvia, retirar amb un
drap de microfibra la part impregnada de magnesi, a continuació utilitzar abundant aigua i
sabó PH neutre, producte desinfectant i drap sec de microfibra.

Es valora els protocols específics presentats per l’empresa,, es valora negativament la utilització
d’aigua en abundància per la neteja en els matalassos i en alguns aparells de gimnàstica.
Total.................................................................................. 0,50 punts
LA BRUIXA:
L’empresa proposa un protocol específic per diferents espais del poliesportiu i per cada un dels espais
descriu els materials, maquinàries i eines, la constitució dels equips, el rendiment previst i la
planificació:


Per la lluminària, conductes i bigues de l’espai perimetral, proposa una plataforma tubular
amb rodes que permetrà la neteja amb una mopa microfibra i el kit de neteges



Per les bigues i vidres de difícil accés, proposa introduir un elevador grua elèctric aranya per
realitzar la neteja amb draps microfibra.



Pels vidres interiors de difícil accés, pels ubicats a la primera planta proposa introduir un
elevador grua elèctric d’aranya i utilitzat perxes extensores per ajudar-se amb la neteja, primer
es netejaran les restes de magnesi amb una mopa de microfibra per vidres i posteriorment es
netejaran els vidres amb el seu protocol específic; per les lluminàries ubicades al sostre
proposa utilitzar la passarel·la per accedir a la seva neteja.
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Pel la lona de polipropilè i altres teixits, proposa la utilització d’un elevador per netejar les
zones de difícil accés, proposa la neteja amb un injector/extractor Lavor Etna per tapisseries.



Pels aparells de gimnàstica, proposa unes neteges extraordinàries d’aspiració amb un
aspirador vhepa300 i amb un injector/extractor ETNA per tapisseries; i proposa una neteja
diària per espais de reduïdes dimensions amb manyoples de microfibra impregnada amb una
solució d’aigua i detergent neutres i una neteja per espais més amples i llisos amb una
netejadora de vapor kärcher SV7.



Pels matalassos i paviment, proposa una neteja diària amb un aspirador vhepa300 i una
pèrtiga extensible; i proposa unes neteges puntuals amb un injector/extractor ETNA.

Es valora els protocols específics presentats per l’empresa, el detall i exhaustivitat de la seva
proposta.
Total.................................................................................. 2,50 punts
Protocol de recollida, tractament i entrega de les tires de microfibra reutilitzables
SELSA:
L’empresa descriu les característiques de les mopes i les diferents mesures disponibles.
L’empresa estableix que en inicialment s’entregaran 2 xassís complets i dos recanvis de mopa a cada
treballador/a.
La reposició de les mopes es farà cada 15 dies, excepte a 18 centres que pel seu us més intensiu la
reposició serà setmanal. S’estableix el dia que s’efectuarà el canvi.
Hi haurà un contenidor habilitat per dipositar la mopa utilitzada que serà recollida pel seu tractament.
Es descriu el tractament de neteja que es realitzarà a les tires de microfibra utilitzades.
Es valora la descripció del circuit d’entrega i recollida especificant les unitats i el període, així com el
tractament de de tires de microfibra reutilitzables.
Total.................................................................................. 2,00 punts

NDAVANT:
L’empresa estableix que inicialment s’entregaran les mopes necessàries per la realització de les
tasques.
La reposició de les mopes es farà mensual o quinzenalment, i utilitzarà un mòdul de control de estoc
del programa de gestió Servo Elit.
L’empresa descriu les recomanacions d’ús i de manteniment que inicialment exposarà a cada
treballador.
Les mopes utilitzades es dipositaran en bosses d’escombraries fins que es realitzi la recollida pel seu
tractament.
Es descriu el tractament de neteja que es realitzarà a les tires de microfibra utilitzades.
15
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Es valora la descripció del circuit d’entrega i recollida, en aquest cas no especifica les unitats a
entregar però ofereix un mòdul de control d’estoc, i el període, així com el tractament de de tires de
microfibra reutilitzables.
Total.................................................................................. 2,00 punts
LA BRUIXA:
L’empresa descriu les característiques de les mopes que utilitzarà, fixa la vida útil de la microfibra en
1000 rentats.
L’empresa estableix un càlcul de les unitats de tires de microfibra a subministrar a cada centre en
funció del número d’operaris, de les hores de servei a la setmana i del volum de residus que
habitualment genera. Segons l’exemple exposat, l’empresa subministraria a cada netejador/a entre 4 i
1 tira de microfibra al mes, més 1 de reserva en ambdós casos.
El subministrament i recollida es farà quinzenalment als equipaments escolars i mensualment a la
resta. S’estableix el dia que s’efectuarà el canvi.
Les rutes s’elaboraran mitjançant un software especial que permet optimitzar el rendiment de les rutes,
accedir a la plataforma digitat per veure a temps real l’estat de la repartició, el número d’unitats
subministrades i la conformitat respecte al material rebut.
Les mopes utilitzades es dipositaran en una bossa tèxtil fins que es realitzi la recollida pel seu
tractament.
Es descriu el tractament de neteja que es realitzarà a les tires de microfibra utilitzades, especifica que
les rentadores industrials utilitzades tenen una capacitat de 36kg.
Es valora la descripció del circuit d’entrega i recollida i el període, així com el tractament de de tires
de microfibra reutilitzables, es valora positivament el software de seguiment i control del repartiment.
Total.................................................................................. 2,50 punts
Les valoracions obtingudes són les següents:
Protocols d’actuació

SELSA

NDAVANT

LA BRUIXA

Edificis amb vidres de difícil accés

2,50

1,25

2,50

Espais museístics

2,50

1,25

1,00

Arxiu municipal de Can Palauet

1,00

2,00

2,50

Resina poliesportiu Teresa Ma Roca

2,00

2,00

2,50

Magnesi poliesportiu Euskadi

1,00

0,50

2,50

Tires de microfibra

2,00

2,00

2,50

TOTAL

11,00

9,00

13,50
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Pla de comunicació que inclogui una campanya per tenir cura dels edificis/equipaments
municipals: fins a 15 punts
Es valorarà fins a un màxim de 15 punts la presentació d’un Pla de comunicació que proposi les
campanyes a implantar als edificis/equipaments municipals. El Pla de comunicació ha de tenir
per objectiu la sensibilització de les persones usuàries dels diferents edificis/equipaments en
aspectes com l’ordre, la neteja i la cura dels materials i les instal·lacions.
Es transcriu l’informe de la directora de la Direcció de Presidència.
“SELSA:
Es valora positivament la proposta de fer campanyes genèriques, adreçades a tothom, i específiques,
on el context i el to del contingut s’adapta tant a la ubicació i tipologia dels diferents espais com a les
persones a qui va adreçat. I amb doble vessant: informatives i de sensibilització (conscienciació).
Quant a com seran aquestes campanyes no es detalla quantes seran, sí que s’indica que es faran en la
totalitat dels centres que diu el plec, que n’hi haurà d’estacionàries (Hivern/primavera: campanyes de
climatització als edificis administratius; campanyes de promoció del reciclatge a centres escolars i
socials; campanyes d’estalvi i neteja als espais públics. Estiu/tardor: campanyes de climatització als
edificis administratius, Campanyes de neteja als centres culturals; campanyes de promoció d’hàbits
saludables, campanyes d’estalvi i neteja als centres esportius) i altres de promoció d’hàbits
saludables. El calendari de les accions es presenta per trimestres però ja s’indica que és un punt de
partida.
Pel que fa a les accions/materials que formaran part d’aquestes campanyes presenten els següents:
cartells, díptics (850), pantalles digitals (es proposa fer un estudi de viabilitat per instal·lar-ne de
noves i de la utilització de les ja existents) i xarxes socials (perfils nous). Més la distribució de 100
carmanyoles a les escoles infantils.
Es valora negativament que no hagin tingut en compte la web municipal, un canal que també pot ser
un bon espai d’informació, ni els mitjans de comunicació locals. Tampoc les marquesines o mupis que
estan distribuïts per la ciutat.
Es valora positivament la creació d’una imatge i eslògan propis (Espais nets i sostenibles) i un
subtítol (#missiósostenibilitat) i que la marca prengui com a punt de partida la imatge de Mataróneta,
d’aquesta manera entenem que hi ha una voluntat d’assimilar el concepte de “neteja” en un relat
únic.
Es valora positivament la publicació dels resultats de l’estalvi aconseguit durant el 2022 i segons els
resultats acordar les accions necessàries.
Descripció
Es valorarà la presentació un pla de comunicació detallat de les
campanyes indicant les activitats a realitzar i els recursos i/o
materials necessaris per la seva realització (fins a 8 punts).
Es valorarà l’especificitat de la campanya en funció dels centres
(escoles, edificis municipals, lavabos públics...) (fins a 4 punts)
Es valorarà el número de centres on es faran les campanyes
(fins a 1,5 punts)
Periodicitat de les campanyes (fins a 1,5 punts)

Valoració
7,00 punts
4,00 punts
1,50 punts
1,50 punts
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TOTAL
NDAVANT:

14,00 punts

Es valora positivament que en el seu argumentari a més de fomentar i impulsar les bones pràctiques
en ordre, neteja, sostenibilitat, medi ambient, conservació i cura dels edificis públics, potenciar
actituds, hàbits i iniciatives en la ciutadania que fomentin models i estils de vida sostenibles,
respectuosos i responsables, entre d’altres objectius, facin esment a què el Pla de comunicació
d’aquesta nova contracta ha de “contribuir a la reputació i reconeixement de l’Ajuntament de
Mataró, com una Administració que aposta per un model de ciutat sostenible, que es preocupa perquè
la seva ciutadania adquireixi consciència sobre la importància de cuidar les dependències i els
equipaments de la ciutat, en benefici de tothom”.
Identifiquen 3 grups de persones usuàries: Públic general. Ciutadania en general que visita o utilitza
els edificis, instal·lacions i serveis municipals; Alumnat. Públic escolar que està matriculat en els
centres educatius; Professionals. Personal municipal que treballa en les diferents dependències que
conformen el Servei.
Es valora positivament la creació d’un marca del projecte (associada al logo de l’Ajuntament de
Mataró) i un claim (Mataró Pensa i Actua) i un tagline amb les paraules que expressen els valors i les
qualitats més importants de la marca (Estalvia, recicla, cuida, redueix, renova, respecta…). Es
complementarà amb missatges clau relacionats amb els objectius que es marquin (Els edificis i
instal·lacions municipals són part del patrimoni de la nostra ciutat, L’ordre i la neteja no es redueixen
només a criteris ambientals, La separació selectiva és fonamental, Hem de tendir cap a l’economia
circular, Eficiència energètica, Consum responsable...).
Es valora positivament que en els missatges apunten que sempre serà present l’ús del llenguatge
inclusiu i que tindran en compte la diversitat i la inclusió, no només dels textos, sinó també de les
il·lustracions i els dissenys. Aplicaran no només la inclusió des del punt de vista de gènere, sinó que
tindran en compte la diversitat de la societat mataronina, mostrant persones de diferents ètnies, edats,
constitucions, estilismes i representaran a més, persones amb diversitat funcional, etc.
Es valora positivament que deixen constància que tots els materials que s’elaborin per al
desenvolupant del Pla de Comunicació del servei de neteja dels edificis municipals de l’Ajuntament de
Mataró, seran propietat de l’Ajuntament de Mataró.
Es valora positivament la difusió dels missatges a través de les xarxes socials dels perfils de
l’Ajuntament i la proposta d’elaborar continguts periòdics per difondre a través de la pàgina de
l’Ajuntament (www.mataro.cat) i els recursos necessaris per a la seva publicació, com imatges, vídeos
o enllaços, entre d’altres. A més d’un bàner per a la home de la web on s’incorporaran les novetats
que es vagin programant en la resta d’accions.
Pel que fa a les accions/materials que formaran part d’aquestes campanyes presenten els següents:
manual de bones pràctiques (digital i possibilitat de ser imprès), cartells de bones pràctiques (1.000
exemplars), vídeos divulgatius de 3 minuts de bones pràctiques (es valoren positivament les premisses
que tenen en compte: autorització d’imatge, menors, imatges i música de domini públic...) a difondre
per xarxes socials i la web i codi QR en els cartells, mupis/marquesines, díptics (5.000 exemplars),
mitjans de comunicació local (elaboració de 4 notes de premsa per donar a conèixer el servei de
neteja i les campanyes portades a terme, notes periòdiques de caràcter extraordinari, quan es
produeixin fites importants del contracte; dos reportatges en mitjans de comunicació escrits; a més
proposaran a Mataró Audiovisual un reportatge complet, amb presència de testimonials diversos, on
18
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s’expliquin totes les iniciatives efectuades, els seus objectius, el conjunt de bones pràctiques que es
volen promoure i els seus beneficis per tota la comunitat de Mataró).
A més proposen accions de proximitat: propostes didàctiques dirigides als docents dels centres
educatius (presentació animada i una guia docent); xerrades informatives adreçades a dos tipologies
de públics i en instal·lacions molt específiques: Públic general. Persones usuàries de les instal·lacions
esportives municipals. Professionals. Personal municipal que treballa en les dependències i edificis
municipals (informació breu de 10 minuts, en jornades de 3 hores, un total de 24 jornades, no
s’especifica si anuals o durant tot el que dura el contracte).
Es valora positivament la classificació que es fa dels diferents públics objectius (públic general,
alumnat i professionals), en quins tipus de centres es troben i les actuacions destinades a cadascun
d’ells (campanyes generals o específiques). També es detalla la periodicitat de les campanyes
proposades, amb el seu calendari d’execució de gener a juny a repetir cada any del contracte.
Es valora positivament la proposta d’implantar mesures de reconeixement per gratificar anualment
als centres que millor responguin a les bones pràctiques al lloc de treball tant de neteja com també de
caràcter ambiental, fomentant així entre les persones professionals de les dependències municipals
una predisposició a disposar d’una àrea de treball més neta i que reporti alhora un millor ambient de
treball: es faria un repartiment de carmanyoles a les persones usuàries i professionals dels centres i
edificis que durant l’any posin en pràctica bones conductes en ordre i neteja.
Es valora positivament els Guardons Balance Cleaning: Premi al centre més col·laborador, dotació
econòmica per a la compra de material didàctic per al centre i una placa que el distingeixi; Premi
per a l’alumnat i el personal docent, es farà entrega d’una carmanyola per a l’entrepà a totes les
persones usuàries i personal del centre guanyador; Premi per al conjunt de l’equip de treballadors/es,
s’entrega a cadascun dels netejadors/es i especialistes de l’equip del centre un regal personal.
Es valora positivament l’elaboració d’un informe semestral amb indicadors de resultats.
Es valora positivament donar a conèixer els recursos humans de què es disposarà per desenvolupar
aquest contracte: 1 periodista, 1 especialista en disseny i maquetació i 1 especialista en comunicació
ambiental.
Descripció
Es valorarà la presentació un pla de comunicació detallat de les
campanyes indicant les activitats a realitzar i els recursos i/o
materials necessaris per la seva realització.
Es valorarà l’especificitat de la campanya en funció dels centres
(escoles, edificis municipals, lavabos públics...)
Es valorarà el número de centres on es faran les campanyes
Periodicitat de les campanyes
TOTAL

Valoració
8,00 punts
4,00 punts
1,50 punts
1,50 punts
15,00 punts
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LA BRUIXA:
Es valora positivament que aquesta empresa proposi que per aconseguir els objectius establerts
impliqui als 4 col·lectius presents: treballadors, usuaris, proveïdors i clients.
Es valora positivament la proposta de fer reunions prèvies amb els responsables de cada centre per
conèixer i identificar els punts crítics, necessitats de millora... que han de ser, entre d’altres,
facilitadores de poder fer una comunicació específica (si escau) de l’espai en concret.
Es valora positivament els valors que volen transmetre amb la comunicació: formar part d’un equip,
participació en una causa justa i de sentit comú, no malbaratament de béns públics, creació d’entorn
agradable...
Es valora positivament la concreció de les campanyes a implantar. En la proposta especifiquen
clarament quina acció/activitat es farà i quantes anualment, a quin tipus de centres es realitzaran, la
periodicitat i amb quins recursos compten.
Quant als tipus d’accions/activitats detallen quines seran: xerrades a les aules (76 al en 38 centres),
tríptics (10 actes anuals en 39 centres, no es diu la quantitat), correus electrònics (1 mensual a tots els
treballadors dels equipaments municipals), enganxines, blog (per atendre diàriament les peticions,
queixes, preguntes... dels treballadors dels equipaments municipals), vídeos (YouTube) (32), depenent
del públic al qual es vulguin adreçar.
Es valora negativament que no hagin tingut en compte les xarxes socials. L’Ajuntament de Mataró
disposa de perfils institucionals que poden ajudar a reforçar els missatges a comunicar de les
diferents campanyes. Ni tampoc s’ha tingut en compte la web municipal, un mitjà que també pot ser
un bon espai d’informació, ni tampoc els mitjans de comunicació locals. Tampoc les marquesines o
mupis que estan distribuïts per la ciutat.
Descripció
Es valorarà la presentació un pla de comunicació detallat de les
campanyes indicant les activitats a realitzar i els recursos i/o
materials necessaris per la seva realització.
Es valorarà l’especificitat de la campanya en funció dels centres
(escoles, edificis municipals, lavabos públics...)
Es valorarà el número de centres on es faran les campanyes
Periodicitat de les campanyes
TOTAL

Valoració
7,00 punts
4,00 punts
1,50 punts
1,50 punts
14,00 punts”
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Formació específica en matèria de prevenció, seguretat i salut relacionades amb el lloc de treball
(15 punts)
Es valorarà fins a un màxim de 15 punts la presentació d’un pla de formació per la totalitat dels
treballadors. La formació haurà d’impartir per mitjans propis o a través d’empreses
especialitzades. La formació es realitzarà dins de la jornada laboral i es retribuirà als
treballadors com hores de treball efectiu.
Es transcriu l’informe del tècnic de prevenció de Riscos Laborals.
“SELSA:
 Contingut de la formació
L’empresa presenta el contingut de la formació amb les 4 formacions mínimes obligatòries
puntuables (Manipulació manual de càrregues, exposició a agents químics, postures forçades,
utilització d’EPI’s.), de manera que rep la màxima puntuació de 4.5 punts.
 Pla per cobrir la jornada laboral amb motiu de la formació
L’empresa presenta un Pla d’actuació per cobrir la jornada de treball en cas d’absència
d’alguna/es treballadores amb motiu de la formació, de manera que rep la màxima puntuació
de 4.5 punts.
 Presentació d’un Pla de treball
L’empresa presenta un Pla de treball individual per cada centre de treball municipal del
Mataró en que ha d’intervenir. Els Plans de treball presentats són correctes. Les mesures
preventives no estan incloses dins dels Plans de treball individuals, però en una altra
document presentat per l’empresa sí que es detalles les mesures preventives, de manera que
rep la màxima puntuació de 6 punts.
Total.................................................................................. 15,00 punts
NDAVANT:
 Contingut de la formació
L’empresa presenta el contingut de la formació amb les 4 formacions mínimes obligatòries
puntuables (Manipulació manual de càrregues, exposició a agents químics, postures forçades,
utilització d’EPI’s.), de manera que rep la màxima puntuació de 4.5 punts
 Pla per cobrir la jornada laboral amb motiu de la formació
L’empresa presenta un Pla d’actuació per cobrir la jornada de treball en cas d’absència
d’alguna/es treballadores amb motiu de la formació. El Pla contempla que les substitucions
es realitzaran a través de personal extret d’una borsa de treball.
Des de l’Ajuntament de Mataró no es considera que la cobertura de les absència per motius
de formació garanteixi el compliment de les activitats contractades, ja que el personal de la
borsa de treball no tindrà coneixerà el Pla de treball específics dels centres on hagi d’actuar i
aquest fet es considera que pot afectar al resultat final del servei prestat, de manera que rep
la puntuació de 2.0 punts.
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 Presentació d’un Pla de treball
L’empresa presenta un Pla de treball d’un centre de treball municipal d’exemple i es
compromet, en cas de guanyar la licitació, a realitzar la resta de Plans de treball per cada
centre en que hagi d’intervenir en un període màxim d’un mes posteriorment a l’inici de la
contractació.
L’empresa no presenta tampoc un Pla de treball genèric que permeti la seva valoració.
Per altra banda, l’empresa no facilitat el nom dels productes químics ni els fabricants del
mateixos.
És per tot l’exposat anteriorment que l’empresa rep la puntuació de 0.0 punts.
Total.................................................................................. 6,50 punts
LA BRUIXA:
 Contingut de la formació
L’empresa presenta el contingut de la formació amb les 4 formacions mínimes obligatòries
puntuables (Manipulació manual de càrregues, exposició a agents químics, postures forçades,
utilització d’EPI’s.), de manera que rep la màxima puntuació de 4.5 punts
 Pla per cobrir la jornada laboral amb motiu de la formació
L’empresa presenta un Pla d’actuació per cobrir la jornada de treball en cas d’absència
d’alguna/es treballadores amb motiu de la formació, de manera que rep la màxima puntuació
de 4.5 punts.
 Presentació d’un Pla de treball
L’empresa presenta un Pla de treball genèric. En el Pla s’indica els productes químics però
no el fabricant dels mateixos. És per aquest motiu que rep la puntuació de 4.5 punts.
Total.................................................................................. 13,50 punts“
Les valoracions obtingudes són les següents:
Protocols d’actuació

SELSA

NDAVANT

LA BRUIXA

Protocols d’actuació

11,00

9,00

13,50

Pla de comunicació

14,00

15,00

14,00

Formació específica en matèria de prevenció

15,00

6,50

13,50

TOTAL

40,00

30,50

41,00
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CSV (Codi de verificació
Segura)
Normativa
Signat per
URL de verificació

IV7E6LTIF3UT7WGPZVAMOPSEAI

Data i hora

07/07/2021 15:06:31

Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica
IMMACULADA PRUNA RIBAS (CAP SERVEI COMPRES I CONTRACTACIONS)
https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7E6LTIF3UT7WGPZVAMOPSEAI
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