Núm. d’expedient: 43002582-2020-01

Informe tècnic sobre l’expedient 43002582-2020-01 de la contractació del servei
de Neteja de l’institut Salvador Vilaseca
Fets
1) En la licitació per contractar el servei de neteja s’han presentat vuit empreses.
2) Els criteris d’adjudicació avaluables en funció d’un judici de valor que s’han aplicat per
valorar les empreses són els següents:
a) Pla de treball proposat adequat a les característiques de l’edifici, que ha de contenir
(fins a 20 punts):
i)

Elaboració d’un programa detallat d’assignació de tasques en cada centre de treball
(fins a 4 punts).

ii) Declaració de posada a disposició o no d’una aplicació informàtica que permeti
l’accés web per visualitzar les tasques de neteja realitzades i el control horari. En
aquest cas les empreses han d’aportar la documentació justificativa conforme
disposen de l’aplicació esmentada (fins a 4 punts)..
iii) Descripció detallada de solucions innovadores en la planificació operativa,
organitzativa i tècnica del servei (fins a 4 punts).
iv) Descripció detallada dels productes i les eines que es proposen i que comportin
avantatges en els condicions de prestació del servei (fins a 4 punts).
v) Descripció detallada que especifiqui, en funció del nivell d’aportació, dels
mecanismes previstos per l’empresa per a l’adaptació dels treballadors a la
dinàmica dels centres, així com la comunicació i la resolució de conflictes
treballador-empresa, motivació i suport al treballador(fins a 4 punts).
b) Descripció detallada del procediment d’actuació per a resolució d’incidències del tipus
de no tenir disponibilitat de materials o estris relacionats amb la prestació del servei
(avaries de maquinària, manca de productes de neteja, de paper higiènic, etc.), així com
per resoldre situacions alienes a l’empresa (fuites d’aigua, trencament de vidres, etc.) i
la gestió d’emergències i situacions imprevistes (fins a 5 punts).
c) Descripció dels mètodes de verificació de la qualitat del servei, així com l’assignació
d’una persona supervisora localitzable les 24 hores del dia, tots els dies de l’any (fins a
5 punts).
3) Les empreses han obtingut la puntuació tècnica següent:
Pla de treball
fins a 20 punts
Acronet Neteja S.L.
Clanser, S.A.
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HIGSERGUISS, S.L.
IDECAS, S.L.
multiAnau
Net-Vime
Serveis Arensis, S.L.
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12,0
14,0
13,5
9,0
16,0
15,0
14,0
15,0

Resolució incidències
fins a 5 punts

Mètode Control Qualitat
fins a 5 punts

3,5
4,0
3,5
2,0
5,0
5,0
4,0
4,0

4,5
4,5
4,5
3,5
5,0
4,5
4,0
3,5

Total

20,0
22,5
21,5
14,5
26,0
24,5
22,0
22,5

Comentaris sobre la puntuació:
Acronet Neteja S.L.
Exposa un pla detallat de les tasques (4); Descriu una app correcta que, a més del control horari, permet la gestió d’altres
funcions relacionades amb la gestió de la tasca (4); No aporta cap altra solució que les derivades de l’app i dels materials
usats que ja es valoren en altres apartats (0); Descriu els material estàndards (1); Manifesta que té un pla de comunicació
interna i un protocol de resolució de conflictes i de motivació al treballador (3); Concreta la resposta en el cas de trencament
de vidres i la seva recollida. No concreta de la cobertura de baixes. Posa a disposició un telèfon d'atenció a les urgències i un
servei HelpDesk via web. Es compromet a donar resposta a tots els comunicats amb la màxima celeritat, sense cap
compromís específic (3,5); Designa un interlocutor responsable del servei que s'entrevista amb el centre, és el cap immediat
dels treballadors i fa la supervisió dels treballs seguint un check-list estandarditzat. Establiran un sistema d'enquestes per a
valorar el nivell de neteja.(4,5)
Clanser S.A.
Exposa un pla detallat de les tasques (4); Descriu una app correcta que, a més del control horari, permet la gestió d’altres
funcions relacionades amb la gestió de la tasca (4). Descriu un pla complet de gestió de residus i recollida selectiva (2)
Descriu els productes estàndard i, a més, un sistema de neteja de vidres amb aigua osmotitzada i un sistema d'abrillantat de
terres i terrasso sense l’ús de prod. químics (1,5); Remet el seu pla d’igualtat validat per la Generalitat de Catalunya (2,5); Fa
una anàlisi de les possibles incidències incloent la cobertura de baixes (4); Descriu un pla de visites aleatòries al centre de tres
cops per setmanal i d'un mètode quantitatiu de valoració de la qualitat (4,5)
HIGSERGUISS, S.L.
Mostra un quadre amb les tasques a fer i la freqüència sense distribuir-les i proposa d'increments en la freqüència en una
sèrie de tasques (3); Disposa una aplicació web que registra els controls de qualitat realitzats i un sistema informàtic de control
horari (4); Proposa un procediment basat en unes fitxes que programen els serveis de neteja, les instruccions de treball i un
quadre organitzatiu mensual (2); Descriu equipament i productes estàndards, també menciona la maquinaria disponible per
treballs puntuals (1,5); Descriu un pla d’adaptació dels treballadors, conciliació horària i de la funcionalitat del seu aplicatiu
mitjançant la qual els treballadors poden comunicar qualsevol conflicte de manera confidencial i l’existència d'un mediador (3);
Posa a disposició telèfons de contacte amb el supervisor, el gestor i el gerent. No queda clar la cobertura de baixes (3,5); Un
supervisor visita aleatòriament i quinzenal fent el control de qualitat que queda reflectit en una fitxa que s'envia al client i,
mensualment ve un gestor de contracte per verificar la supervisió (4,5)
IDECAS, S.L.
Presenta uns quadres amb les freqüències de les tasques de neteja (3); Disposa d'una aplicació informàtica a través de
mòbils que farà el control horari i permetrà visualitzar informació respecte als treballs realitzats (3); No aporta cap altra solució
que les derivades de l’app (0); Presenta una llista d’equipament i productes estàndard (1); Parla d’implantar un programa de
bona conducta premiat amb dies de descans (2); Estableix un temps de resposta inferior a les 24 h i de la possibilitat de
substituir les netejadores que no puguin assistir al centre de treball (2); Existència d'un encarregat-supervisor localitzable 24 h
que visitarà l'empresa un cop al mes. Via web es podrà transmetre queixes respecte el servei. (3,5)
multiAnau
Defineix un pla detallat de treball (4); Descripció detallada d'un sistema informàtic de control horari, registre de dades
d'execució i presentació d'informes (4); proporciona una gestió de residus i recollida selectiva, una neteja criogènica de
grafitis, el control (informació) del volum de residus generats al centre i una àrea d’usuaris al web per a registrar incidències
del servei (4); Dóna una llista correcta d'eines i productes (1,5); Parla del pla d’adaptació dels treballadors, de la funcionalitat
al seu aplicatiu on poden comunicar qualsevol conflicte que serà tractat de manera confidencial per part d'un mediador (2,5);
Presenta un pla exhaustiu de resolució d'incidències i cobertura de baixes (5); descriu un procés molt detallat amb índex
quantitatius de qualitat del servei (5)
Net-Vime
Presenta un pla detallat i individualitzat per treballador incloent hora i duració d’execució (4); Descriu una app de control horari
de presencia del personal amb geolocalització, les parades realitzades i dóna un contacte permanent amb la gerent per la
comunicació d’incidències, a més, proporciona un control de les tasques realitzades (3,5); Es proposa una planificació de les
tasques flexible i adaptada a l'avaluació de com s'executen les tasques i al calendari d'activitats del centre. La neteja de
vidres i poliment del terra es realitza per empreses especialitzades (2); Llista correcta d'eines i productes (1,5); Es mostra un
pla detallat de motivació dels recursos humans basats en la formació, el suport directe dels treballadors realitzat per la gerent
de l'empresa i de facilitació la conciliació de la vida laboral i familiar (3,5); Informa del mètode de cobertura de baixes, presenta
un pla exhaustiu de resolució d'incidències i, a més, aporta una pòlissa de responsabilitat civil (5); Mètode detallat del control
de qualitat de la neteja amb implicació directa de la gerent de la companyia (5).
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Serveis Arensis, S.L.
Proporciona planificació de la neteja i descripció del procediment segons l'objecte a netejar (3,5); Descriu una app de control
de presència amb geolocalització (3) Tenen definits un conjunt de processos organitzatius i tècnics, també ofereix la gestió de
recollida selectiva i aporta 70 h de netejador especialista (2,5); Proposa una llista correcta d’eines i productes (1,5); Refereixen
als seus plans de igualtat, de formació, als protocols de seguretat i de responsabilitat social (3,5); Presenta un pla de resolució
d'incidències i cobertura de baixes (4); Refereix a l'existència d'un sistema de control de qualitat basat en visites aleatòries
amb periodicitat de tres cops per setmana i avaluació mitjançant indicadors objectius (4)

VINTAGE QUALITY SL
Es proposa redissenyar el pla de treball respectant els requeriments del PPT a les necessitats reals que es detectin (3,5);
Descriu una app de control horari que estarà disponible el desembre de 2019 (3); Disposen d’un protocol de neteja, proposen
la reutilització de bosses d’escombraria no malmeses de les papereres, un sistema de recollida selectiva dels envasos dels
productes i l’ esborrat de graffitis amb ruixat d'arena de silici i la reposició de les tapes dels inodors (3); Aporten llista correcta
d’eines i productes (1,5); Es menciona la implementació de mecanismes simples i fluids de comunicació amb els treballadors.
Poden aplicar el protocol COPSOQ d'avaluació i prevenció de riscos psicosocials. Esmenten de tenir un pla de formació en
seguretat i salut laboral, en protocols de neteja i la gestió responsable de residus(4); Implantació d’un check-list de control
setmanal signat pel mateix treballador i, al menys un cop al més, visita de l'encarregat que farà les comprovacions pertinents i
es reunirà amb els responsables del centre (3,5).

Reus, 19 de novembre de 2019
El president
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