CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA A REALITZAR A LES INSTAL·LACIONS DE
REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SA.
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REUNITS

D’una part, el Sr. ALBERT BORONAT AVIÀ, en nom i representació de REUS
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC S.A. (endavant REDESSA), domiciliada a
l’Avinguda de Bellissens 42 de Reus, proveïda amb CIF A43423649. Actua en la seva
qualitat de Gerent.
De l’altra part, el Senyor JAIME FRANCISCO CALZADO ARIJA, en nom i
representació de l’empresa ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE S.A amb
CIF A79384525 domiciliada a efectes de notificacions a C/ Albacete, núm 3,
Madrid. Actua en la seva qualitat de representant legal.
Que ambdues parts, reconeixent-se mútuament capacitat legal per obligar-se,
EXPOSEN
I.- Que REDESSA és una societat mercantil, el capital de la qual pertany
majoritàriament a l’Ajuntament de Reus, que té per objecte social, entre d’altres,
la promoció, el suport i la participació econòmica i social que contribueixin al
desenvolupament de l’entorn socioeconòmic i la potenciació d’iniciatives
generadores de riquesa i ocupació, en general, en qualsevol dels sectors
econòmics així com el foment i la promoció urbanística i d’obres, la construcció,
compravenda, arrendament i, en general, l’explotació i tinença d’immobles, la
gestió de l’explotació i el manteniment dels seus serveis.
II.- Que ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE S.A és una societat mercantil que té
per objecte social les activitats de neteja.
III.- Que, previs els corresponents tràmits del procediment de licitació, REDESSA va
acordar adjudicar a l’empresa ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE S.A, en
data 25 de febrer de 2022 el contracte de Servei de neteja a realitzar a les
instal·lacions de Reus Desenvolupament Econòmic, S.A. (REDESSA), (Expedient
3/2021)
IV.- Que estant d’acord ambdues parts contractants, d’acord amb l’article 153 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es

1

traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (a partir d’ara, LCSP),
formalitzen el present contracte de PRESTACIÓ DE SERVEIS DE NETEJA A REALITZAR
A LES INSTAL·LACIONS DE REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SA. Expedient
03/2021 de conformitat amb les següents,
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CLÀUSULES
1. OBJECTE
REDESSA contracta, i ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE S.A accepta prestar el
contracte de Servei de neteja a realitzar a les instal·lacions de Reus
Desenvolupament Econòmic S.A.
Seran part integrant del present contracte el Plec de clàusules administratives i els
tres acords de correcció d’error material del plec, Plec de clàusules tècniques que
va regir el corresponent procediment de licitació, l’oferta econòmica i tècnica
presentada per l’adjudicatària, així com el contracte de confidencialitat de serveis
sense accés a dades de caràcter personal, si s’escau.
2. VIGÈNCIA
La durada del contracte es fixa per un període de dos (2) any a comptar des de
la formalització del mateix. El contracte s’entendrà formalitzat en la data de
l’última de les dues signatures electròniques de les parts intervinents.
Aquest contracte es podrà prorrogar per períodes anuals i fins a tres (3) anualitats
més, essent la durada total de tres (5) anys, inclosa les pròrrogues.
La pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a
l’empresa contractista, sempre que el preavís sigui almenys de dos mesos
d’antelació a l’acabament del termini de durada del contracte.
3. PREU
El preu del present contracte és de 386.699’42€ (sense IVA) corresponent a dues
anualitats. El preu anual del contracte és de 193.349,71€ (sense IVA).
Els preus es mantindran invariables durant tota la vigència del contracte. No
procedeix aplicar la revisió de preus.
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Les despeses i impostos que s’originin com a conseqüència del present contracte
seran a càrrec exclusiu de ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE S.A.
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4. PERSONAL
El personal mitjançant el què es prestaran els serveis, dependrà a tots els efectes, i
especialment els laborals de ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE S.A havent de
complir aquest, en tot moment, amb les obligacions derivades de la legislació
laboral, seguretat i salut en el treball i prevenció de riscos laborals, quedant
REDESSA exonerada de qualsevol tipus de responsabilitat, solidària o subsidiària, en
que pugui incórrer l’adjudicatària.
Així mateix, es preveu la subrogació del personal existent amb anterioritat a
l’adjudicació del present contracte.
Tot el personal que executi les prestacions dependrà únicament de ILUNION
LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE S.A a tots els efectes, sense que entre aquest i/o aquell
i REDESSA hi hagi cap vincle de dependència funcionarial ni laboral. Un cop
finalitzat el contracte, REDESSA no estarà obligat per cap títol amb les persones que
en aquell moment o amb anterioritat hagin prestat servei.
L’empresa contractista ha de complir durant tota la vigència del contracte les
disposicions vigents en matèria laboral i en els conveni col·lectiu sectorial
d’aplicació. En aquest sentit el preu hora que s’ha d’abonar als treballadors
adscrits per la prestació del servei objecte del present contracte serà el fixat pel
Conveni Col·lectiu vigent. El responsable del contracte de REDESSA podrà requerir
a la contractista que declari formalment que ha complert l’obligació.
ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE S.A vetllarà per la bona execució del servei i
haurà de designar almenys un coordinador tècnic o responsable del contracte,
integrat en la seva pròpia plantilla.
ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE S.A serà responsable directe de tots els
pagaments i indemnitzacions que es puguin derivar de l’incompliment de les seves
obligacions generals o particulars relatives a la Seguretat Social i ordenació de
treball.
5. RESPONSABILITAT CIVIL
Essent d’un contracte l'objecte del qual consisteix en la prestació dels serveis
relatius a la gestoria i assessorament laboral i de seguretat social de REUS
DESENVOLUPAMENT ECONOMIC S.A. (REDESSA), ILUNION LIMPIEZA Y
MEDIOAMBIENTE S.A disposa d'una assegurança de responsabilitat civil per un
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import igual o superior de cobertura global de 600.000 euros/sinistre i 300.000
euros/víctima, mantenint la seva cobertura durant tota l'execució del contracte,
incloent les possibles pròrrogues.
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6. RESPONSABILITAT PER DANYS
L’empresa ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE S.A serà responsable dels treballs
que dugui a terme i de les prestacions i serveis realitzats, així com de tots els danys
i perjudicis directes o indirectes que es puguin ocasionar a qualsevol persona,
propietat, instal·lació o servei públic o privat, a conseqüència dels actes omissions
o negligències del personal al seu càrrec o d’una deficient organització o
protecció en la realització dels treballs.
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i esta obligat a
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a tercers persones com a
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte
en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa
d’un ordre de les entitats contractants.
7. SUBSTITUCIÓ DEL PERSONAL
REDESSA es reserva la facultat de demanar la substitució immediata del personal
de l’empresa contractista ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE S.A que presti
efectivament els treballs contractats, ja sigui per motius d’incompetència per
desenvolupar els serveis, com per considerar que s’han comès faltes o
incorreccions en el comportament per part dels mateixos.
L’adjudicatària ha de disposar d’una organització tècnica, econòmica i de
personal suficient per a la prestació adequada del servei, i ha de substituir les
absències de personal per malaltia, accident o suspensió temporal del contracte
de qualsevol mena o cessament definitiu, hores sindicals i permisos retribuïts, de
manera que la prestació dels serveis quedi assegurada pel nombre d’hores
mínimes que consten al plec de clàusules administratives i tècniques i sense cap
cost addicional per l'ens perceptor del servei.
8. MATERIAL I SUBMINISTRAMENTS
Els materials fungibles, estris, maquinària i accessoris o auxiliars que utilitzi per a
l’execució del servei objecte del contracte, seran a compte de l’adjudicatària i
de la correcta utilització per part del seu personal del mateixos, responent
directament dels danys que pugui ocasionar en coses o persones, pel seu ús
incorrecte.
Seran a compte de l’empresa contractista tota l’aportació de material, mà d’obra
o qualsevol necessitat que pugui originar un càrrec. Aquests serveis inclouen en tot

4

cas, mà d’obra, materials, dietes i despeses per desplaçaments, i qualsevol altre
tipus de despesa que es derivi de la seva prestació.
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L’adjudicatària resta obligada al compliment de les disposicions vigents en matèria
medi ambiental, en particular, a la recollida, reciclatge o reutilització, al seu càrrec,
dels materials d’envàs, embalatge i muntatge usats i de tot altre tipus de residus
produïts com a conseqüència de l’execució del contracte.
9. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE S.A es compromet a executar els serveis
contractats amb l’efectiva disposició de mitjans que va comunicar en la
presentació de la seva oferta, d’acord amb les condicions establertes al Plec.
En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o
d’incompliment dels compromisos assumits pel contractista o de les condicions
especials d’execució establertes en aquest Plec es podrà acordar la imposició de
les penalitats expressament assenyalades en la clàusula 25ª del Plec de clàusules
administratives.
10. DISSOLUCIÓ, CESSIÓ DE CONTRACTE I SUBCONTRACTACIÓ
En el cas de dissolució de la societat REDESSA o de revocació dels acords del Ple
de la Corporació que serveixen de fonament a la present relació contractual,
l’Ajuntament de Reus o l’empresa o organisme designat per aquest, assumirà la
condició d’arrendadora dels serveis contractats, front a l’adjudicatària.
REDESSA podrà cedir a un tercer, onerosa o gratuïtament els drets que adquireix
mitjançant el present contracte.
No es considerarà cessió el canvi produït en la personalitat de REDESSA a
conseqüència de la seva fusió, transformació o escissió, efectuades de conformitat
amb el que preveu la legislació vigent en matèria de societats anònimes.
Atesa la naturalesa del contracte, es permeten la cessió i la subcontractació del
contracte per part de l’adjudicatari, prèvia autorització de REDESSA, amb les
condicions establertes en la clàusula 34ª i la clàusula 35ª del Plec de clàusules
administratives.
11. AUTORITZACIONS
L’empresa ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE S.A s’obliga a tenir al dia tantes
llicencies, autoritzacions o permisos com calguin dels organismes competents en
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matèria de sanitat, treball, hisenda i qualsevol altre necessari pel desenvolupament
dels treballs objecte del present contracte.
12. CAUSES DE RESOLUCIÓ
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Són causes de resolució del contracte les previstes en l’article 211 de la LCSP, i les
establertes al plec de clàusules administratives que els vincula.
13. PAGAMENT DEL PREU
Com a contraprestació als serveis contractats REDESSA abonarà a ILUNION
LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE S.A la quantitat anual establerta, d’acord amb l’oferta
econòmica presentada.
L’import dels serveis executats s’acreditarà de conformitat amb el plec de
prescripcions tècniques, per mitjà dels documents que acreditin la realització total
o parcial, si s’escau, del contracte.
El pagament al contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida
d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes al plec
de clàusules administratives.
14. GARANTIA
De conformitat amb el que disposa l’article 114 de la LCSP, per participar en aquest
procediment s’ha constituït garantia definitiva mitjançant ingrés bancari per un
import de 19.334,97 € corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs, i
respondrà dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP.
No es procedirà a la devolució de la garantia definitiva fins que s’hagi produït el
venciment del termini de garantia i complert satisfactòriament el contracte de què
es tracti, o fins que se’n declari la resolució sense culpa del contractista.
15. DOMICILIS
Les parts s’obliguen a comunicar-se mútuament els canvis del domicili fixat a
afectes de notificacions, que en el dia d’avui són els que s’estableixen en
l’encapçalament d’aquest contracte.
16. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot el que estableix la Llei
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i de
garantia dels drets digitals i a la normativa de desenvolupament, en relació amb
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les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte; i al que
estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual
es deroga la Directiva 95/46/CE (a partir d’ara, RGPD).
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L’empresa contractista ha de complir amb el previst a la clàusula 30ª del plec de
clàusules administratives.
17. CONFIDENCIALITAT
D’acord amb l’article 133.2 de la LCSP, l’adjudicatari i els seus col·laboradors
estaran obligats a respectar el caràcter confidencial de tota aquella informació a
la que tingui accés per a l’execució del contracte que així s’indiqui en el mateix o
que així l’indiqui REDESSA, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada
com tal.
Aquest deure de confidencialitat tindrà una vigència de (8) vuit anys a comptar
des del principi de l’execució del servei.
18. INCOMPATIBILITATS PER CONTRACTAR

ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE S.A amb la signatura del present contracte
declara sota la seva responsabilitat que no es troba incurs en cap de les causes
d’incapacitat i incompatibilitat previstes per les disposicions legals vigents en
matèria de contractació administrativa.
19. LLEI APLICABLE
REDESSA com a poder adjudicador que no té el caràcter d’Administració Pública
està subjecta a les disposicions de la LCSP i totes aquelles normes de caràcter
general i especial aplicables als contractes del sector públic, així com el que es
preveu en el Plec de clàusules administratives i tècniques i en les clàusules del
present contracte.
20. JURISDICCIÓ
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i
els efectes del contracte han de ser resoltes amistosament per les parts.
Per a resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir de la preparació,
adjudicació i modificacions contractuals, quan aquestes últimes es fonamentin en
l’incompliment de l’establert als articles 204 i 205 de la LCSP, quan s’entengui que
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dita modificació hauria d’haver estat objecte d’una nova adjudicació, les parts es
sotmetran a l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
Per a resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir en relació als efectes i
extinció del present contracte, les parts se sotmetran a l’ordre jurisdiccional civil.
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Les parts es sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats i
Tribunals de Reus.
21. FORMALITZACIÓ
El contracte s’entendrà formalitzat en la data de l’última de les dues signatures
electròniques de les parts intervinents.
I perquè consti, els atorgants s’afirmen i ratifiquen en tot el que s’ha exposat en
aquest document, i es signa el present contracte juntament amb el plec de
clàusules administratives i els tres acords de correcció d’error material del plec,
el plec de prescripcions tècniques, l’oferta econòmica i tècnica i el contracte de
confidencialitat de serveis sense accés a dades de caràcter personal que
s’incorporen com annex, a un sol efecte.

Albert BORONAT AVIÀ
Gerent de Redessa

Jaime FRANCISCO CALZADO ARIJA
ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE S.A
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES DEL SERVEI DE NETEJA A REALITZAR A LES
INSTAL·LACIONS DE REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, S.A. (REDESSA)

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
A.- Objecte: L’objecte del present plec és la prestació del servei de neteja a
diferents instal·lacions de REDESSA, en determinats casos de manera periòdica i
d’altres puntuals o ocasionals.
D’acord amb l’article 99.3 i 116.4 g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (a partir d’ara, LCSP) no es considera
procedent la divisió del contracte en lots ja que l’execució independent per
una pluralitat de contractistes diferents impossibilita la correcta execució del
mateix des del punt de vista tècnic, ja que es tracta de prestacions que per la
seva naturalesa i característiques – totes elles formen un sistema interrelacionat-,
s’entenen com una unitat i són tècnicament indissociables unes de les altres i no
és possible coordinar la seva execució per una pluralitat de contractistes
diferents.
Els codis CPV són:
- 90911200-8 Serveis de neteja d’edificis.
- 90919000-2 Serveis de neteja d’oficines, escoles i equip d’oficina.
B.- Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte: Les
establertes a la clàusula segona del present Plec.
C.- Dades econòmiques:
- Valor estimat del contracte (VEC) és de 1.213.399,44 € (IVA exclòs) desglossat
de la següent manera:
CONCEPTE
Durada inicial:
-Primera anualitat: 224.703,60 €
-Segona anualitat: 224.703,60 €
Possibles pròrrogues:
-Tercera anualitat: 224.703,60 €
-Quarta anualitat: 224.703,60 €
-Cinquena anualitat: 224.703,60 €
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449.407,20 €

674.110,80 €

TOTAL

1.123.518,00 €

Modificacions previstes (20% del preu del contracte
referit a la durada inicial del contracte)
VEC

89.881,44 €
1.213.399,44 €

El VEC estimat del contracte s’ha establert partint de la previsió dels possibles
serveis de neteja a prestar en les Instal·lacions de REDESSA, tot tenint en compte
la mitjana d’activitats dels últims anys.
Aquest import no implica una despesa màxima sinó un valor estimat pel volum
de negocis que pot generar l’empresa adjudicatària durant la durada
establerta del contracte. En cap moment l’empresa adjudicatària pot establir
aquest pressupost com un objectiu de facturació, la qual se’n derivarà dels
serveis que finalment presti en funció de necessitats i disponibilitats, fet a la
vegada que no crearà a l’empresa adjudicatària una perspectiva de negoci no
atesa que motivi reclamacions, indemnitzacions o compensacions per no
assoliment de xifres de facturació mínimes de negoci en la prestació d’aquest
servei.
- Pressupost base de licitació:
El pressupost base de licitació és 449.407,20€ (sense IVA) i 543.782,71€ (amb
IVA), desglossat en les següents anualitats:
Anualitat

Base
imposable

IVA (21%)

Total amb IVA

Primera anualitat

224.703,60€

47.187,76€

271.891,36€

Segona anualitat

224.703,60€

47.187,76€

271.891,36€

TOTAL

449.407,20 €

94.375,51€

543.782,71€

El preu del contracte, està compost dels preus unitaris següents:
netejador

Laborable
Diürn

Laborable
Nocturn

Festiu Diürn

Festiu
Nocturn

€/H/sense iva

16

18

18

20

netejador
especialista

Laborable
Diürn

Laborable
Nocturn

Festiu Diürn

Festiu
Nocturn

€/H/sense iva

17

19

20

22
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Els preus unitaris de l’oferta no podran ser superiors als previstos en l’apartat C)
del quadre de característiques.
La multiplicació de cadascun d’aquests preus unitaris per les hores previstes per
a la durada inicial (les dues primeres anualitats del contracte) determinarà
l’oferta global que serà puntuada d’acord amb la fórmula de l’apartat B) de
l’ANNEX 3, relatiu als criteris d’adjudicació.
El desglossament del pressupost base de la licitació és el següent:
COSTOS DIRECTES
Costos salarials
TOTAL (Suma costos directes)
COSTOS INDIRECTES
Despeses generals d'estructura (4,00%)
Benefici industrial (6,00%)
TOTAL (Suma costos indirectes)
TOTAL DE COSTOS ANUALS (directes + indirectes)

Anual
204.276,00 €
204.276,00 €
8.171,04 €
12.256,56 €
20.427,60 €
224.703,60 €

Els costos salarials s’han calculat a partir d’una plantilla de treballadors/es amb les
categories professionals i les hores que s’especifiquen al Plec de prescripcions
tècniques.
D.- Existència de crèdit: D’acord amb la clàusula quarta del Plec.
E.- Durada del contracte: D’acord amb la clàusula cinquena del Plec.
F.- Admissibilitat de variants i millores: S’admeten.
G.- Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació:
Forma de tramitació: Ordinària
Procediment d’adjudicació: Obert subjecte a regulació harmonitzada amb
diferents criteris d’adjudicació.
Lloc d’execució: Reus, província de Tarragona, amb Codi NUTS ES514
H.- Solvència i classificació empresarial: D’acord amb la clàusula desena del
present Plec. La classificació empresarial orientativa a efectes d’acreditar la
solvència és: Grup U, Subgrup 1 (serveis de neteja general), categoria 5.
I.- Criteris d’adjudicació: Segons l’ANNEX 3 del present Plec.
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J.-Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament
anormals: D’acord amb la clàusula setzena del present Plec.
K.- Presentació d’ofertes:
Presentació: Mitjançant Sobre Digital
Lloc: Perfil del contractant de REDESSA, accessible a la Plataforma de Servei de
Contractació publica de la Generalitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqC
ode=viewDetail&idCap=13987060&ambit=5&
Pàgina d’Internet: www.redessa.cat.
Consultes sobre aclariments del plec: Els licitadors poden formular preguntes o
demanar aclariments, administratius i tècnics, enviant un correu electrònic a
l’adreça: contractacio@redessa.cat.
Visita als centres objecte del contracte: Els licitadors que ho sol·licitin dins dels
cinc (5) primers dies del termini de presentació d’ofertes, a través de l’adreça
de correu electrònic contractacio@redessa.cat podran visitar les instal·lacions
objecte del contracte. Passat aquest termini es tancarà la inscripció i ja no serà
possible participar a la visita.
El dia i hora de la visita es publicarà al perfil del contractant.
Termini de presentació: 30 dies naturals des de l’endemà de l’enviament de
l’anunci de licitació a l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea, d’acord
amb l’article 156.2, l’article 156.3.c i la Disposició Addicional 12ª de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP). Si l’últim
dia de presentació de pliques coincideix en festiu o dissabte, es traslladarà el
termini al primer dia hàbil següent.
L.- Garanties:
Provisional: No s’exigeix
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs) segons clàusula divuitena
del Plec.
M.- Obertura de les ofertes:
Entitat: Oficines de REDESSA.
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Domicili: Tecnoredessa-Edifici Tecnoparc, Av. Bellissens, 42.
Localitat: Reus – 43204
Data i hora: La què s'indiqui expressament per l'òrgan de contractació en el
Perfil del Contractant.
N.- Despeses de publicitat: No es preveuen, ja que la publicació al perfil de
contractant i al DOUE són gratuïtes.
O.- Condicions especials d’execució: D’acord amb la clàusula vint-i-unena del
present Plec.
P.- Facturació: D’acord amb el previst a la clàusula vint-i-sisena del present Plec.
Q.- Revisió de preus: No procedeix la revisió de preus atesa la naturalesa del
contracte.
R.- Confidencialitat: D’acord amb la clàusula trenta-unena del present Plec.
S.- Modificació del contracte: D’acord amb la clàusula trenta-tresena del
present Plec.
T.- Cessió del contracte: D’acord amb la clàusula trenta-quatrena del present
Plec.
U.- Subcontractació: D’acord amb la clàusula trenta-cinquena del present Plec.
V.- Subrogació del personal: D’acord amb la clàusula trenta sisena del present
Plec.
W.-Termini de garantia: D’acord amb la clàusula trenta-setena del Plec.
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I.-DISPOSICIONS GENERALS
PRIMERA.- Objecte del contracte
Descripció: L’objecte del present plec és la prestació del servei de neteja a
diferents instal·lacions de REDESSA, en determinats casos de manera periòdica i
d’altres puntuals o ocasionals.
Lots: D’acord amb l’article 99.3 i 116.4 g) de la LCSP no es considera procedent la
divisió del contracte en lots ja que l’execució independent per una pluralitat de
contractistes diferents impossibilita la correcta execució del mateix des del punt
de vista tècnic, ja que es tracta de prestacions que per la seva naturalesa i
característiques – totes elles formen un sistema interrelacionat-, s’entenen com
una unitat i són tècnicament indissociables unes de les altres i no és possible
coordinar la seva execució per una pluralitat de contractistes diferents.
Codificació de l’objecte del contracte: Tractant-se d’un contracte de serveis
regulat a l’article 17 LCSP, el codi CPV d’aquest contracte és el que consta al
quadre de característiques.
SEGONA.- Necessitats a satisfer i idoneïtat del contracte
Aquest contracte pretén garantir l’adequada neteja, la continuïtat del servei i el
compliment de la normativa vigent a les instal·lacions de REDESSA, en el
desenvolupament de les seves activitats que li són pròpies o les que desenvolupa
per encàrrec de l’Ajuntament de Reus, en entorns de gestió i industrials, d’acord
amb els termes descrits en el plec de prescripcions tècniques.
Tenint en compte que REDESSA no disposa dels mitjans humans adequats
suficients per prestar el servei requerit, s'opta per externalitzar la seva prestació,
atès que hi ha empreses amb una activitat social adequada i especialitzada per
desenvolupar l'objecte del contracte i donar resposta de forma eficaç a les
necessitats requerides.
TERCERA.- Dades econòmiques
3.1.- Preu del contracte
D’acord amb l’article 102 de la LCSP, el preu es determina atenent al preu
general del mercat en el moment de fixar el pressupost base de licitació.
El preu del contracte és el d’adjudicació que ha d’incloure, com a partida
independent, l’Impost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els
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tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com
totes les despeses que s’originin com a conseqüència de les obligacions
establertes en aquest plec que s’han de complir durant l’execució del contracte.
Els preus es mantindran invariables durant tota la vigència del contracte. No
procedeix aplicar cap clàusula de revisió de preus, segons l’article 103 de la LCSP
en la seva redacció donada per la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació
de l’economia espanyola.
3.2.- Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte, als efectes de determinar el procediment
d’adjudicació, la publicitat i la competència de l’òrgan de contractació, es
refereix a l’apartat C del Quadre Característiques del present Plec, import que no
inclou l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
Aquest valor estimat s’ha calculat conforme a allò que estableix l’article 101 de la
LCSP i és la suma del pressupost de licitació, així com les eventuals modificacions
i, en el seu cas, pròrrogues o altres opcions, en els termes establerts en el present
Plec.
3.3.- El pressupost base de licitació: del contracte és el que consta expressat a
l’apartat C del Quadre Característiques del present Plec.
Aquest pressupost base s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat del servei de
neteja incloent tots els factors de valoració i les despeses que, segons els
documents contractuals i la legislació vigent corren per compte de l’adjudicatari,
així com els tributs de qualsevol tipus, incloent l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
El cost de cada servei de neteja vindrà determinat pel nombre d’hores de servei
de neteja efectuats, desglossats segons el tipus d’hora, multiplicat per la quantia
de preu hora que correspongui.
Si, per raons del servei, el nombre d’hores de neteja realment realitzades excedeix
del nombre d’hores inicialment previstes, es tindrà en compte aquesta quantitat,
per hores senceres, per al càlcul del cost del servei, prèvia conformitat del
responsable del contracte.
Aquest pressupost és el preu màxim que poden oferir les empreses que concorren
a la present licitació, en el supòsit de que excedeixin d’aquesta xifra seran
exclosos del procediment.
QUARTA.- Existència de crèdit
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D’acord amb l’article 7.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera i la Disposició Addicional 3.3 de la LCSP,
aquest contracte està subjecte al principi d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
La despesa originada per aquest contracte anirà a càrrec del pressupost de
REDESSA.
Els comptes comptables en els quals s’imputaran les despeses corresponents a
aquest contracte, als efectes del què disposa l’article 116 de la LCSP, són els
següents: 60700010, 60700048, 62210020, 62220015 i 62900003.
Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva
autorització o realització es subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin
els pressupostos de REDESSA.
Es tracta de despesa corrent i de funcionament dels serveis, i de caràcter
recurrent i periòdic.
CINQUENA.- Durada del contracte i possibles pròrrogues.
D’acord amb l’article 29 de la LCSP, la durada inicial del contracte es fixa per un
període de dos (2) anys a comptar des de la data signatura del mateix.
Aquest contracte es podrà prorrogar per períodes anuals i fins a tres (3) anualitats
més, essent la durada total de cinc (5) anys, inclosa la pròrroga.
La pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a
l’empresa contractista, sempre que el preavís sigui almenys de dos mesos
d’antelació a l’acabament del termini de durada inicial del contracte.
Si REDESSA comunica expressament de no prorrogar el contracte, el contractista
no podrà exigir cap indemnització.
La pròrroga no es produirà, en cap cas, per acord tàcit de les parts.
En el cas que l’adjudicatari no accepti la pròrroga del contracte, quan aquesta
sigui degudament comunicada per REDESSA en temps i forma, es podrà acordar
la incautació de la totalitat de la garantia definitiva, si existís, essent l’adjudicatari
responsable d’aquesta no formalització de la pròrroga contractual amb les
responsabilitats i conseqüències que legalment s’estableixin. Així mateix, també li
serà d’aplicació les penalitats previstes al present plec i se li podrà demanar la
indemnització per danys i perjudicis.
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Segons l’establert a l’article 29.4 LCSP quan al venciment del contracte no s’hagi
formalitzat el nou contracte que garanteixi la continuïtat de la prestació que ha
d’efectuar el contractista com a conseqüència d’incidències resultants
d’esdeveniments imprevisibles per a l’òrgan de contractació produïdes en el
procediment d’adjudicació i hi hagi raons d’interès públic per no interrompre la
prestació, es podrà prorrogar el contracte originari fins que comenci l’execució
del nou contracte i en tot cas per un període màxim de nou mesos, sense
modificar la resta de condicions del contracte, sempre que l’anunci de licitació
del nou contracte s’hagi publicat amb una antelació mínima de tres mesos
respecte de la data de finalització del contracte originari.
SISENA.- Règim jurídic del contracte
6.1. REDESSA com poder adjudicador que no té el caràcter d’Administració
Pública està subjecta a les disposicions de la LCSP i totes aquelles normes de
caràcter general i especial aplicables als contractes del sector públic, així com el
que es preveu en el present Plec i en les clàusules del contracte que es formalitzi.
6.2. En relació a les eventuals modificacions contractuals que es puguin produir,
serà d’aplicació el règim previst a la subsecció 4ª de la Secció 3ª del Capítol I del
Títol I del llibre Segon de la LCSP.
6.3. És un contracte de servei tipificat a l’article 17 de la LCSP, de naturalesa
jurídica privada de conformitat amb la previsió de l’article 26 de la LCSP i queda
subjecte, en quant als seus efectes i extinció, al dret privat, regint-se per aquest
Plec, pel contracte i documentació annexada, i en tot allò no previst, per la
legislació civil i mercantil aplicable.
La preparació i adjudicació del present contracte li resulta d’aplicació allò previst
al Títol I del Llibre Tercer de la LCSP.
6.4. El present Plec de Clàusules Administratives Particulars, els seus annexes i el
Plec de prescripcions tècniques particulars, revestiran caràcter contractual. El
contracte s’ajustarà al contingut del present Plec, les clàusules del qual es
consideraran part integrant del respectiu contracte.
6.5. La presentació de proposicions implica l’acceptació incondicionada pels
licitadors del contingut del present Plec i de la totalitat de la documentació que
conforma la present licitació, sense cap excepció o reserva.
El desconeixement d’aquesta documentació en qualsevol dels seus termes i dels
altres documents contractuals de tota índole que puguin tenir aplicació en
l’execució de la cosa pactada, no eximirà a l’adjudicatari de l’obligació de
complir-los.
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6.6. La interpretació del contracte i les discrepàncies sobre la seva aplicació es
farà tenint en compte, en primer lloc el present Plec i el Plec de prescripcions
tècniques. En cas de discordança entre el que preveu el Plec i el contracte,
prevaldrà el que s’indica al Plec.
SETENA.- Admissió de variants i millores
S’admetran variants i millores quan així consti en l’apartat F del quadre de
característiques.
VUITENA.- Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
8.1. La forma de tramitació de l’expedient és ordinària.
8.2. El procediment d’adjudicació és obert i subjecte a regulació harmonitzada,
al ser el valor estimat superior als 214.000 euros, a l’empara dels articles 19, 22.1.b
de la LCSP, i l’Ordre HAC/1272/2019, de 16 de desembre.
8.3. L’adjudicació del contracte es realitzarà a l’oferta que presenti una millor
relació qualitat-preu en el seu conjunt, d’acord amb els criteris d’adjudicació que
hi figuren a l’ANNEX 3 del present Plec.
NOVENA.- Capacitat per contractar
9.1. Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si s’escau, el
corresponent contracte, les persones físiques o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que reuneixin les condicions següents:
-

Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que
preveu l’article 65 de la LCSP;

-

No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar
recollides en l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per
qualsevol dels mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP.

-

Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en la clàusula desena
d’aquest Plec.

-

Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per
dur a terme la prestació que constitueixi l’objecte del contracte.

Així mateix, cal que les prestacions objecte d’aquest contracte estiguin
compreses dins de les finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses
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licitadores, segons resulti dels seus estatuts o de les seves regles fundacionals, i
s’acrediti degudament.
Els requisits de capacitat, de solvència i d’absència de prohibicions de contractar
s’han de complir en el moment de la presentació de l’oferta i s’han de mantenir
fins al moment de l’adjudicació i de formalització del contracte i durant tota la
durada d’aquest.
9.2. La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques
s’acredita mitjançant presentació del NIF de l’empesa i quan sigui exigible,
l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil. Quan no
sigui exigible, s’acreditarà mitjançant l’escriptura o document de constitució,
estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen la seva
activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial.
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acreditarà
amb la presentació del DNI.
Quan l’òrgan de contractació ho consideri oportú, la documentació
administrativa i d’acreditació exigida s’haurà de presentar mitjançant document
original o còpia compulsada davant Notari o organisme públic competent.
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió
Europea o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar
mitjançant la inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu
Estat membre d’establiment o la presentació d’una declaració jurada o una de
les certificacions que s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE.
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió
Europea ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb
l’aportació d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina
consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia
acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el registre local professional,
comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic
local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte.
9.3. D’acord amb l’article 69 de la LCSP, podran contractar amb el sector públic
les unions d’empresaris que es constitueixin temporalment a aquest efecte, sense
que sigui necessària formalitzar-les en escriptura pública fins que no se’ls hagi
adjudicat el contracte. Previ a l’adjudicació, caldrà que aportin les escriptures de
constitució de les empreses que formaran la UTE un cop se’ls hagi adjudicat el
contracte. Aquetes empreses queden obligades solidàriament davant de
REDESSA i han de nomenar una persona representant o apoderada única amb
poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del
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contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders
mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa.
Als efectes de la licitació, els empresaris que vulguin concórrer integrats en una
unió temporal han d’indicar els noms i les circumstàncies dels qui la constitueixin i
la participació de cada un, així com que assumeixen el compromís de constituirse formalment en una unió temporal en cas que resultin adjudicataris del
contracte.
La durada de la UTE ha de coincidir amb la del contracte fins a la seva extinció.
Queda exclosa del procediment d’adjudicació del contracte la unió temporal
d’empreses quan alguna o algunes de les empreses que la integrin quedi incursa
en prohibició de contractar.
9.4. Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions
tècniques o dels documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a
l’òrgan de contractació durant la preparació del procediment de contractació,
poden participar en la licitació sempre que es garanteixi que la seva participació
no falseja la competència, d’acord amb el que preveu l’article 70 de la LCSP.
DESENA.- Classificació i solvència de les empreses licitadores
10.1. D’acord amb el previst en l’article 77.1 b de la LCSP, en els contractes de
serveis no és exigible la classificació empresarial amb independència del seu
valor estimat. No obstant, encara que no sigui exigible, la classificació podrà ser
un dels mitjans pels quals les empreses acreditin la seva solvència. La classificació
empresarial és la que consta al quadre de característiques.
10.2. Solvència econòmica i financera: De conformitat amb l’article 87 de la LCSP
els licitadors han de declarar, mitjançant el Document Europeu Únic de
Contractació (a partir d’ara, DEUC), la solvència econòmica i financera, amb els
següents mitjans:
-Declaració sobre el volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en
l’àmbit al qual es refereixi el contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims
disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de
l’empresari i de presentació de les ofertes, per un import que no podrà excedir
d’una vegada i mitja el valor estimat del contracte. Es considerarà suficient
solvència tenir un volum de negoci anual igual o superior a 1.820.099,10 euros.
-Declaració d’entitats financeres sobre l’existència d’una assegurança de
responsabilitat civil o, en el seu cas, el compromís de contractació per un import
igual o superior a 600.000€/sinistre, sublímit per víctima 300.000€.
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10.3. Solvència tècnica o professional: De conformitat amb l’article 90 de la LCSP
els licitadors, en els contractes de serveis, la solvència tècnica o professional dels
empresaris haurà d’acreditar-se tenint en compte els seus coneixements tècnics,
eficàcia, experiència i fiabilitat, d’acord amb els mitjans següents i tenint en
compte el Plec de prescripcions tècniques.
-

La relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa
als que constitueixen l’objecte del contracte, en el curs de com a màxim, els
últims 3 anys que inclogui l’import, dates i el destinatari, públic o privat, dels
mateixos. Almenys l'import anual acumulat en l'any de major execució haurà
de ser igual o superior al 70% de l’anualitat mitjana del contracte (157.292,52
€).

La declaració de la solvència tècnica i/o professional requerida, es realitzarà
presentant en el SOBRE A el model DEUC.
L’empresa licitadora proposada com adjudicatària haurà d’acreditar abans de
l’adjudicació, i en tot cas en el moment en que sigui requerit per REDESSA, els
requisits de capacitat, solvència i aptitud per a contractar establerts, presentant
la documentació justificativa demanada en el present Plec.
II.-DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ
DEL CONTRACTE
ONZENA.- Presentació de documentació i de proposicions:
11.1. En tant que la present licitació no està dividida en lots, els licitadors opten a
l’adjudicació del contracte en la seva integritat, hauran de presentar una única
oferta, ja sigui de forma individual o conjunta amb altres empreses.
La presentació de més d’una oferta en el present procediment per part d’un
licitador, de forma individual o conjunta amb altres empreses, implicarà la no
admissió i, per tant, l’exclusió de la present licitació.
11.2. Les proposicions es presentaran a través de la Plataforma de contractació
pública, mitjançant l’eina de Sobre Digital i dins del termini màxim que s’assenyali
a l’apart K del quadre de característiques.
Les proposicions presentades fora del termini establert o no presentades
digitalment, no seran admeses sota cap concepte ni cap circumstància.
11.3. Les ofertes hauran de tenir una validesa de SIS (6) mesos, comptats a partir
de la data d'obertura de les proposicions.
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11.4. Les empreses estrangeres han de presentar la documentació traduïda de
forma oficial al català i/o al castellà, d’acord amb l’article 23 del Reial decret
1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques (a partir d’ara, RGLCAP).
DOTZENA.- Format de presentació de les proposicions i mitjans de contractació
electrònics
12.1. En virtut del que estableix la Disposició Addicional quinzena de la LCSP la
tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació de contractes s’ha de
fer utilitzant mitjans electrònics.
Els licitadors han de presentar les seves ofertes a través de la plataforma de
contractació pública electrònica que REDESSA posa a disposició des de la
següent direcció:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCo
de=viewDetail&idCap=13987060&ambit=5&
Per presentar les ofertes mitjançant sobre digital, les empreses licitadores hauran
de seguir les instruccions establertes a la plataforma EACAT:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/em
preses/index.xhtml?set-locale=ca_ES
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de
l’oferta, atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés
exclusiu de què disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de
Sobre Digital.
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari
d’inscripció han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC per a
rebre els avisos de notificacions i comunicacions.
12.2. Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les
empreses licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb
documentació xifrada que formi part de la licitació.
Pel Sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està
xifrada.
Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes,
la documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza
mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses
licitadores.
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Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta o
aquestes claus, ja que només les empreses licitadores les tenen, l’eina de Sobre
Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes i són imprescindibles per
al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.
REDESSA demanarà a les empreses licitadores, les paraules claus dels Sobres en el
moment que correspongui.
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de
desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual
securitzat que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans de la
constitució de la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres.
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà
accedir al contingut del sobre xifrat.
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els
documents que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta.
A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la
documentació tramesa.
12.3. En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el
darrer dia de presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà
el termini de presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible,
modificant el termini de presentació d’ofertes, publicant a la Plataforma EACAT
l’esmena corresponent i, addicionalment, comunicant el canvi de data a totes
les empreses que haguessin activat l’oferta.
S’exclouran del procediment de contractació les ofertes que siguin incomplertes,
anòmales, continguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer
clarament els seus termes i, en conseqüència, no permetin conèixer clarament
les condicions per valorar l'oferta o indueixin a error.
12.4. Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels
documents electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a
les empreses licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al
contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal
recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no variar-ne
l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la
coincidència dels documents.
12.5. Els formats de documents electrònics admissibles són els següents: Word,
Excel, PowerPoint, LibreOfiice, PDF, plànols AutoCAD.
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D’acord amb la Disposició Addicional Setzena de la LCSP, aquests formats, s'han
d'ajustar a especificacions públicament disponibles i d'ús no subjecte a
restriccions i han de garantir la lliure i plena accessibilitat per l'òrgan de
contractació, els òrgans de fiscalització i control, els òrgans jurisdiccionals i els
interessats, durant el termini pel qual s'hagi de conservar l'expedient.
12.6. D’acord amb l’article 139 de la LCSP les proposicions són secretes i la seva
presentació suposa l'acceptació incondicionada per part de l’empresa licitadora
del contingut del present plec, així com del plec de prescripcions tècniques, així
com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades
que recullen el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de
Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector
públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió
Europea.
12.7. Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de
contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans
electrònics a través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a
disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu
electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en
el DEUC.
Un cop rebut el correu electrònic i, en el cas que s’hagin facilitat també telèfon
mòbil, el SMS, indicant que la notificació corresponent s’ha posat a disposició en
l’e-NOTUM, haurà d’accedir-hi la persona designada, mitjançant l’enllaç que
s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació, es
permet accedir a dita notificació amb certificat digital o amb contrasenya.
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data
d’enviament de l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat
el mateix dia en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació. En cas
contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part
de l’empresa a qui s’adreça. No obstant això, els terminis de les notificacions
practicades amb motiu del procediment de recurs especial pel Tribunal Català
de Contractes computen en tot cas des de la data d’enviament de l’avís de
notificació.
Els licitadors hauran de signar mitjançant una signatura electrònica qualificada,
vàlidament emesa i que garanteixi la identitat i integritat del document, l’oferta i
tots els documents associats a aquesta, en les que sigui necessària la signatura de
l’apoderat, de conformitat amb el que disposa Llei 6/2020, d’11 de novembre,
reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança. (a
partir d’ara, Llei 6/2020), el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i
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del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis
de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i altres
disposicions de contractació pública electrònica.
Una signatura electrònica avançada és segons l’article 3 del Reglament (UE)
910/2014/UE aquella signatura que es crea mitjançant un dispositiu qualificat de
creació de signatures electròniques i que es basa en un certificat qualificat de
signatura electrònica.
TRETZENA.- Forma de presentació de les proposicions
13.1. Les empreses licitadores han de presentar la documentació exigible i les
seves proposicions en TRES (3) SOBRES DIGITALS (A, B i C), en el termini màxim que
s’assenyala a l’apartat K del quadre de característiques.
Els sobres estaran codificats, identificats i signats per qui licita o per la persona
que representa a l’empresa, tot indicant el nom i cognoms o raó social,
respectivament. Així mateix, tots els sobres han de precisar la licitació a què
concorren i a l’interior de cada sobre s’adjuntarà un índex del contingut.
13.2. Contingut dels sobres:
El SOBRE A ha de contenir la documentació que tot seguit s’indiqui:
a) DEUC
Les empreses licitadores han de presentar el DEUC mitjançant el qual declaren la
seva capacitat i la solvència econòmica i financera i tècnica, de conformitat
amb els requisits mínims exigits en el present Plec.
Les empreses licitadores poden emplenar el formulari del DEUC d’acord a
l’establert a l’ANNEX 1.
S’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les persones
autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces
de correu electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre
els avisos de les notificacions. Per tal de garantir la recepció de les notificacions
electròniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les,
així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els
avisos de les posades a disposició. Aquestes dades s’han d’incloure en l’apartat
relatiu a “persona o persones de contacte” de la Part II.A del DEUC.
Les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si s’escau, la informació relativa a
la persona o persones habilitades per a representar-les en aquesta licitació.
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En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se
en una unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, han de complir
amb el previst en la clàusula novena del present plec.
En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses
de conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de
subscriure subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i s’ha
de presentar altre DEUC separat per cadascuna de les empreses a la solvència
de les quals recorri o que tingui intenció de subcontractar.
El DEUC s’ha de presentar signat electrònicament per la persona o les persones
que tenen la deguda representació de l’empresa per presentar la proposició.
b) Declaració responsable signada de que disposa de la documentació exigida
per acreditar el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals que
s’enumera a l’ANNEX 6.
c) Declaració responsable signada de que l’adjudicatari complirà amb les
condicions especials d’execució contingudes a la clàusula vint-i-unena, a l’inici
del contracte i durant tota la vigència del mateix, segons el model establert a
l’ANNEX 7.
d) Així mateix, aquest sobre també haurà de contenir, si escau, les següents
declaracions:
1. Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols: Les empreses
estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i tribunals
espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del
contracte, amb renúncia expressa al seu fur propi.
2. En el supòsit que presentin ofertes empreses vinculades, aquestes han
d’aportar, si s’escau, una declaració sobre el grup empresarial a que pertanyen,
amb indicació de les empreses que el componen i la denominació del grup. El
document en què es formalitzi aquest compromís ha d’estar signat per la persona
representant de cadascuna de les empreses que integren la unió.
3. En el cas d’empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta han de
presentar, una declaració responsable manifestant aquest extrem i indicant el
nom de les empreses que la constituiran, la participació de cadascuna d’elles, i el
compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar
adjudicatàries del contracte.
4. En el supòsit que concorri exempció d’IVA, el licitador haurà de presentar
declaració de què es troba exempt, el motiu i que són vigents les circumstàncies
que donaren lloc a la exempció esmentada.
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5. Declaració en la qual els licitadors que compten amb cinquanta o més
treballadors/es fixos/es justifiquin que tenen ocupat un nombre de treballadors/res
amb discapacitat no inferior al dos per cent del total de la plantilla, o donen
compliment a les mesures alternatives establertes al Reial Decret 364/2005, de 8
d’abril, o norma que el substitueixi. En qualsevol moment de la vigència del
contracte, i en tot cas anualment, li serà requerida pel responsable del contracte
la documentació respecte al compliment de les obligacions i compromisos
assumits per l'empresa pel que fa a la legislació d'integració de persones amb
discapacitat.
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de
l’oferta, atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés
exclusiu de què disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de
Sobre Digital.
D’acord amb el que estableix aquest Plec, l’acreditació de la possessió de la
documentació exigida per acreditar el compliment dels requisits a què es refereix
el model DEUC, l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora en qui recaigui la
proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta amb millor relació qualitatpreu, amb caràcter previ a l’adjudicació. Tanmateix, l’òrgan de contractació
podrà demanar a les empreses licitadores, per tal de garantir la correcta
finalització del procediment i en qualsevol moment anterior a l’adopció de la
proposta d’adjudicació, que aportin la documentació acreditativa de les
condicions establertes per ser adjudicatari del contracte.
El SOBRE B ha de contenir la documentació que tot seguit s’indiqui:
En aquest sobre les empreses licitadores han d’incloure una Memòria Tècnica, la
qual haurà d’estar signada electrònicament amb signatura digital vàlida,
d’acord amb l’establert a la clàusula dotzena del present plec. En la memòria
haurà de constar la descripció i les característiques de l’oferta i totes aquelles
dades que permetin valorar, si s’escau, l'oferta d'acord amb els criteris
d’adjudicació sotmesos a judici de valor, fixats en l’ANNEX 3 d’aquest plec, com
les seves condicions tècniques i d'especialització, els mitjans tècnics i humans de
que disposa.
Aquesta memòria tècnica no podrà tenir una extensió superior a 8 pàgines DIN
A4, per una cara o a 4 pàgines per ambdues cares, i amb un cos de lletra no
inferior a 11. No seran puntuades les propostes que excedeixin de l’extensió
establerta.
El licitador detallarà els mitjans que consideri idonis per a la realització dels treballs
objecte de la contractació, i l'organització del servei.
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La inclusió de l’oferta econòmica en el sobre B o la inclusió de qualsevol
informació de caràcter rellevant del sobre C en el sobre B comportarà l’exclusió
automàtica del licitador.
Caldrà una declaració en la qual les empreses licitadores especifiquin quins
documents i/o dades tècniques incorporades en els sobres són, al seu parer,
confidencials, seguint el model que s’adjunta com ANNEX 5, si no s’entendrà que
l’oferta no conté dades confidencials.
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni
les dades incloses en el DEUC.
La declaració de confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i
proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de
forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin
confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no justificades del
caràcter confidencial.
El SOBRE C ha de contenir la documentació que tot seguit s’indiqui:
La proposta econòmica i la documentació relativa a criteris quantificables de
forma automàtica, d’acord amb el model que s’adjunta com ANNEX 2.
Els preus unitaris de l’oferta no podran ser superiors als previstos en l’apartat C) del
quadre de característiques.
La multiplicació de cadascun d’aquests preus unitaris per les hores previstes per a
la durada inicial (les dues primeres anualitats del contracte) determinarà l’oferta
global que serà puntuada d’acord amb la fórmula de l’apartat B) de l’ANNEX 3,
relatiu als criteris d’adjudicació.
La proposició econòmica s’ha de presentar mitjançant l’eina de Sobre Digital i
no s’acceptaran les que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin
conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-la.
A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document
“resum” de les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un
certificat qualificat o reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la
totalitat de l’oferta, atès que aquest document conté les empremtes
electròniques de tots els documents que la composen.
CATORZENA.- Òrgan de contractació i composició de la Mesa de contractació
L’òrgan de contractació és el Gerent de REDESSA.
La Mesa de contractació estarà integrada pels següents membres:
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-President:
Sr. Albert Boronat Avià - Gerent de REDESSA o el membre en qui ell delegui.
-Vocals:
Sr. Eduard Vicente- Director de Fira Reus, o el seu suplent.
Sra. Noemí Hernández- Coordinadora de l’Oficina d’Habitatge de Redessa, o la
seva suplent.
Sr. Gerard Juan Pere Toral – Funcionari de l’Ajuntament de Reus, o el seu suplent.
-Secretària:
Sra. Liliana Torné- Assessora jurídica de REDESSA, o el seu suplent.
Tot això sense perjudici que els designats puguin delegar en altres persones, quan
no els sigui possible la seva assistència a les reunions de la Mesa.
Tots els membres de la Mesa podran ser substituïts per decisió de l’òrgan de
contractació.
Tots els membres de la Mesa tindran veu i vot, a excepció de la secretària que
només tindrà veu. Tots els membres poden actuar representats en cas
d’absència.
A les reunions de la Mesa es podran incorporar els funcionaris o assessors
especialitzats que resultin convenients, segons la naturalesa dels assumptes a
tractar, amb veu però sense vot, així com els membres del Consell
d’Administració.
Els acords es prendran per majoria dels membres presents. El president té vot de
qualitat en cas d’empat.
La Mesa de contractació, en reunió interna, procedirà a l’obertura dels Sobres A
de les empreses i comprovarà l’existència i correcció de la documentació que ha
de contenir d’acord amb el que estableix la clàusula onzena d’aquest Plec.
Per realitzar l’obertura dels sobres digitals és necessari que coincideixin
simultàniament un mínim de dos dels custodis, que poden ser coincidents amb els
membres de la Mesa o no.
La Mesa de contractació, qualificarà la documentació continguda en el Sobre A
i, en cas d’observar defectes esmenables, ho comunicarà a les empreses
licitadores afectades perquè els esmenin en el termini de tres dies naturals
d’acord amb l’article 141.2 de la LSCP.
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Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa
mitjançant comunicació electrònica.
Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la documentació continguda
en el Sobre A, la Mesa l’avaluarà i determinarà les empreses admeses a la
licitació i les excloses, així com, en el seu cas, les causes de l’exclusió.
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques
aquestes circumstàncies mitjançant el Perfil de Contractant.
Així mateix, d’acord amb l’article 95 de la LCSP la Mesa podrà sol·licitar a les
empreses licitadores,
els aclariments que li calguin sobre els certificats i
documents presentats o requerir-les perquè en presentin de complementaris,
amb el termini de 5 dies naturals.
La resta de sobres s’han d’obrir en la data i hora assenyalada en l’anunci i
configurades en l’eina de Sobre Digital, i es podrà fer un cop les persones que
permeten l’obertura dels sobres, anomenades custodis, hagin aplicat, amb el
quòrum mínim i en l’interval de temps que s’hagin definit prèviament, les seves
credencials i hagi arribat la data i hora assenyalades.
QUINZENA.- Òrgans tècnics de valoració
Es podrà delegar en els òrgans tècnics que es considerin oportuns, la valoració
dels criteris d’adjudicació tècnics que depenguin d’un judici de valor.
SETZENA.- Determinació de l’oferta més avantatjosa
16.1. La Mesa de contractació qualificarà la documentació general (SOBRE A),
presentada en el termini i la forma establerta, i desestimarà automàticament les
que no aportin tota la documentació requerida o que no acreditin la capacitat
i/o la solvència sol·licitades.
Un cop qualificada la documentació general i esmenats, si s'escau, els defectes o
omissions de la documentació presentada, s'han de determinar les empreses que
s'ajusten als criteris de selecció establerts.
16.2. Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta
s’ha d’atendre als criteris d’adjudicació establerts a l’ANNEX 3 del present Plec.
16.3. Les proposicions s’han d’obrir en el termini màxim establert en l’article 157.3
de la LCSP.
16.4. L’acte públic d’obertura dels Sobres presentats per les empreses admeses es
celebrarà el dia, lloc i hora indicats al Perfil del Contractant.
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16.5. La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena
d’errors en les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no
impedeixin conèixer el sentit de l’oferta, sempre que no comportin una
modificació o concreció de l’oferta.
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les proposicions de
les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que
excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els
models de proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en
l’import de la proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui
l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable.
16.6. La Mesa abans de formular la proposta d’adjudicació, podrà sol·licitar els
informes tècnics que consideri necessaris. També podrà sol·licitar aquests informes
quan consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les
especificacions tècniques dels plecs.
En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses
licitadores s’estarà a allò previst per l’article 147.2 LCSP i s’aplicaran el següents
criteris de desempat per ordre de prelació:
-

Les empreses licitadores amb menor percentatge de contractes temporals a
la plantilla de cadascuna de les empreses.

-

Les empreses licitadores amb major percentatge de dones ocupades a la
plantilla de cadascuna de les empreses.

En cas que l'aplicació d’aquests criteris no doni lloc a desempat es dirimirà
mitjançant sorteig.
16.7. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats: La determinació de les
ofertes que presentin uns valors anormals o desproporcionats s’ha de dur a terme
en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a l’ANNEX 3 del present
Plec.
Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a
presumptament anormal o desproporcionada, la Mesa de contractació, de
conformitat amb l’article 149 de la LCSP, requerirà als licitadors afectats, per
escrit, la informació i les justificacions que consideri oportunes, i aquests
disposaran d’un termini de cinc (5) dies hàbils a comptar des del dia següent a la
recepció de la sol·licitud, per presentar la informació i els documents necessaris
per a justificar el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre
sobre la base del qual s’hagi definit la anormalitat de l’oferta.
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Un cop rebuda la informació i les justificacions sol·licitades la Mesa de
contractació acordarà la seva acceptació o no als efectes de considerar l’oferta
com a possible adjudicatària.
Es rebutjaran les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es basen en
hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o
jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment
baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o
internacional, inclòs l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en
aplicació del que estableix l’article 201 de la LCSP.
DISSETENA.- Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a
l’adjudicació.
17.1. Un cop valorades les ofertes, la Mesa de contractació les classificarà per
ordre decreixent i, posteriorment, remetrà a l’òrgan de contractació la
corresponent proposta d’adjudicació.
Per realitzar aquesta classificació, tindrà en compte els criteris d’adjudicació
assenyalats a l’ANNEX 3, podent sol·licitar aquells informes tècnics que s’estimin
pertinents.
17.2. Un cop acceptada la proposta de la mesa per l'òrgan de contractació, es
requerirà al licitador que hagi presentat la millor oferta, de conformitat amb
l'article 150 de la LCSP perquè, dins el termini de deu dies hàbils, a comptar des
del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la
documentació següent:
En cas d’empreses no inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores
(RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat
(ROLECE):
a) La documentació que acrediti la personalitat de l’empresari i la capacitat per
a contractar assenyalada a la clàusula novena d’aquest Plec:
Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació hauran de
presentar, l’escriptura pública de constitució de la unió temporal en la qual consti
el nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de
la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es
derivin del contracte fins a la seva extinció.
b) La documentació que acrediti la solvència econòmica i financera
assenyalada a la clàusula desena d’aquest Plec:
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La presentació dels comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil,
si l’empresari està inscrit en aquest Registre, i en cas contrari, per les dipositades
en el registre oficial en el que hagi d’estar inscrit.
Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu
volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals
legalitzats pel Registre Mercantil.
c) La documentació acreditativa de la solvència tècnica i professional:
Caldrà aportar els Certificats de bona execució, expedit o visat per l'entitat
receptora de la prestació objecte del contracte, on constarà l’import, dates i el
destinatari (públic o privat):
- Si el destinatari del servei és un subjecte públic, els serveis o treballs efectuats
s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visitats per l’òrgan
competent.
- Si el destinatari és un subjecte privat, es podrà acreditar aportant un certificat
expedit per aquest, o bé, a falta d’aquest certificat, per una declaració
responsable emesa per l’empresari que ha realitzat el servei.
Els serveis o treballs efectuats s’hauran d’acreditar mitjançant un mínim de 3
certificats expedits o visats per l’òrgan competent. Si l’empresa no pot aportar
totes les certificacions acreditatives, és suficient, que aporti les que consideri
més importants o més significatives, ja sigui pel seu volum econòmic, per la
seva complexitat o per algun altre motiu que és consideri rellevant.
d) Pòlissa de responsabilitat civil per cobrir les pèrdues i danys a tercers que es
puguin produir en els béns, instal·lacions o persones, durant la vigència del
contracte, amb una cobertura indicada a la clàusula desena, així com aportar
el rebut de pagament i el compromís de renovació o pròrroga de
l’assegurança que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota
la vigència del contracte.
e) Justificatius conforme es troba al corrent del compliment d’obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social, previstos als articles 13 i 14 del RGLCAP,
així com el document d’alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques.
Per tal que l’empresa acrediti que es troba al corrent de les obligacions
tributàries i de les obligacions amb la Seguretat Social, caldrà que aporti la
documentació següent:
En relació amb l’Impost sobre Activitats Econòmiques:
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- Si l’empresa proposada com adjudicatària és subjecte passiu de l’Impost
sobre Activitats Econòmiques i està obligada a pagar aquest Impost, ha de
presentar el document d’alta de l’impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf
corresponent a l’objecte del contracte o el darrer rebut de l’impost, s’ha
d’acompanyar d’una declaració responsable de no haver estat donat de
baixa en la matrícula de l’Impost.
- Si l’empresa proposada es troba en algun supòsit d’exempció recollit en
l’apartat 1de l’article 82 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes
locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aportarà una
declaració responsable que ha d’especificar el supòsit legal d’exempció i el
document de declaració en el cens de persones obligades tributàriament.
En relació amb la resta d’obligacions tributàries i amb les obligacions amb la
Seguretat Social:
- Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i l’Agència
Tributària de Catalunya acreditant que l’empresa es troba al corrent
d’obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de naturalesa tributària
amb l’Estat.
- Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al
corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
- Acreditació que l’adjudicatari es troba al corrent de les seves obligacions
tributàries amb l’Ajuntament de Reus.
No obstant això, quan l’empresa no estigui obligada a presentar les
declaracions o els documents a què es refereixen els punts anteriors, aquesta
circumstància s’acreditarà mitjançant una declaració responsable.
A tal efecte són vàlides les certificacions trameses per via telemàtica,
informàtica o electrònica, de caràcter positiu i acreditatives del compliment
d’obligacions amb la Tresoreria de la Seguretat Social, d’acord amb les
previsions de l’article 15.4 del RGLCAP.
f) En el cas de que s’exigeixi, justificant de constitució de la garantia definitiva.
g) Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb
l’article 76.2 de la LCSP, si s’escau.
h) En relació amb la subcontractació, en el seu cas:
Declaració responsable on l’empresa ha d’informar la part del contracte que
estima subcontractar, assenyalant el seu import, i el nom o perfil empresarial,
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definit per referència a les condicions de solvència tècnica,
subcontractistes, als que pretengui encomanar la seva realització.

dels

i) Prevenció de riscos laborals:
Presentar els documents de prevenció de riscos laborals que s’enumeren a
l’ANNEX 6.
En cas d’empreses inscrites en el RELI o en el ROLECE:
a) Document on indiqui el número d’inscripció en el Registre i còpia del
document acreditatiu d’inscripció i de les dades inscrites, juntament amb una
declaració responsable de la vigència de les dades que inclou.
b) En el cas de que s’exigeixi, justificant de constitució de la garantia definitiva.
c) Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb
l’article 76.2 de la LCSP, si s’escau.
d) En relació amb la subcontractació, en el seu cas:
Declaració responsable on l’empresa ha d’informar la part del contracte que
estima subcontractar, assenyalant el seu import, i el nom o perfil empresarial,
definit per referència a les condicions de solvència tècnica, dels
subcontractistes, als que pretengui encomanar la seva realització.
e) Prevenció de riscos laborals:
Presentar els documents de prevenció de riscos laborals que s’enumeren a
l’ANNEX 6.
De no complimentar-se el requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que
el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se a exigir-li l’import del 3% del
pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat. La retirada
indeguda de la proposició, podrà donar lloc a declarar a l’empresa en
prohibició de contractar per la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP.
En aquest cas, es procedirà a sol·licitar la mateixa documentació al licitador
següent d’acord amb l’ordre en que hagin quedat classificades les ofertes.
La Mesa de contractació qualificarà la documentació presentada per
l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta. Si s’observa que en la
documentació presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable,
s’ha de comunicar a les empreses afectades perquè els corregeixin o esmenin
en el termini màxim de 3 dies naturals.
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DIVUITENA.- Garantia definitiva
A l’empara de l’article 114 de la LCSP la garantia definitiva és del 5% de
l’import d’adjudicació, IVA exclòs, corresponent a la durada inicial del
contracte, segons l’article 107 de la mateixa llei.
La garantia es pot prestar en alguna de les formes establertes en l’article 108
de la LCSP.
En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva caldrà que la
constitueixi la mateixa.
La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP.
En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen
la garantia, l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia
necessària per tal que l’import de la garantia no minvi per aquest motiu,
havent de quedar constància documentada de l’esmentada reposició.
Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total
experimenti variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia
necessària perquè es mantingui la deguda proporció entre la garantia i el
pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de quinze dies
a comptar des de la data en què es notifiqui a l’empresa l’acord de
modificació.
Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions
exigibles a l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la
garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de
l’execució.
En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat
anterior, REDESSA pot resoldre el contracte.
DINOVENA.- Adjudicació del contracte. Decisió de no adjudicar o subscriure el
contracte i desistiment. Declaració de procediment desert.
La resolució d’adjudicació del contracte serà motivada i d’acord amb la
previsió de l’article 151 i la disposició addicional quinzena de la LCSP, l'acte
d’adjudicació serà notificat per mitjans electrònics a les empreses licitadores,
dins el termini de 5 dies hàbils següents a la recepció de dita documentació, i
en el termini màxim de 15 dies es publicarà en el perfil de contractant.
Si no hi hagués cap proposició que fos admissible d’acord amb els criteris
d’adjudicació del present Plec es declararà desert el procediment.
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L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte,
per raons d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent
notificació a les empreses licitadores, abans de la formalització del contracte.
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del
contracte, notificant-ho a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció
no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores
del procediment d’adjudicació. En ambdós supòsits es compensarà a les
empreses licitadores amb 120 euros per les despeses en què hagin incorregut.
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del
procediment d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant.
VINTENA.- Formalització i perfecció del contracte
20.1. El contracte es formalitzarà en document privat mitjançant signatura
electrònica avançada i d'acord amb l'article 153.3 LCSP, el contracte no es
podrà formalitzar fins que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa
de la notificació de l'adjudicació a les empreses licitadores.
L’empresa adjudicatària podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura
publica, essent al seu càrrec les despeses corresponents.
20.2. D’acord amb l’article 151.2 de la LCSP amb la comunicació de
l’adjudicació s’indicarà el termini en que es procedirà a la formalització del
contracte.
20.3. En cas que s’hagi notificat com a adjudicatària una UTE, aquesta s’ha de
constituir formalment en unió temporal abans de la formalització del contracte.
20.4. D’acord amb l’article 153.4 LCSP, si per causes imputables a l’empresa
adjudicatària no s'hagués formalitzat el contracte dins del termini indicat en la
comunicació de l’adjudicació, s’entendrà que l’empresa adjudicatària retira
la seva oferta, procedint a exigir-li l’import del 3% del pressupost base de
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat i REDESSA sol·licitarà la
documentació al següent licitador per l’ordre en què hagin quedat
classificades les ofertes.
20.5. El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 LCSP i 71
del RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de
l’adjudicació.
20.6. La formalització d’aquest contracte es publicarà al Diari Oficial de la Unió
Europea en un termini no superior a 10 dies naturals des del perfeccionament
del contracte i en el perfil de contractant en un termini no superior a 15 dies
naturals, segons l’establert a l’article 154 LCSP.
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20.7. El contractista autoritza publicar totes les dades que surtin en el contracte
que resulti a l’efecte que les entitats contractants puguin donar compliment de
la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
publica i bon govern, i altra normativa concordant. En cas que alguna dada
tingues caràcter confidencial, serà assenyalada de forma expressa.
III.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
VINT-I-UNENA.- Condicions especials d’execució
D’acord amb l’article 202 de la LCSP, s’estableixen com a condicions especials
d’execució les següents:
a) El contractista resta obligat al compliment de les disposicions vigents en
matèria medi ambiental, en particular, a la recollida, reciclatge o
reutilització, al seu càrrec, dels materials d’envàs, embalatge i muntatge
usats i de tot altre tipus de residus produïts com a conseqüència de
l’execució del contracte. Pel que fa a les restes que es poden ocasionar al
efectuar aquests serveis, l’empresa adjudicatària està obligada a retirar-les
i a donar estricte compliment al previst en l’ordenança municipal
reguladora de la neteja pública i de la gestió de residus.
b) Manteniment durant tota l’execució del servei, de les condicions laborals i
socials a les que l’adjudicatari es comprometi a la seva oferta, amb la
regularitat que sigui convenient o sempre que se li sol·liciti haurà d'aportar
la documentació relacionada amb aquesta matèria.
c) L’empresa adjudicatària durant l’execució del contracte ha de garantir:
-

-

-

Que no s’utilitza llenguatge o imatges sexistes, que atemptin contra la
igualtat de les persones amb diversitat funcional de qualsevol tipus, els
drets de la infantesa, o que no siguin respectuoses amb la cura pel medi
ambient, la sostenibilitat i els drets dels animals.
Que la comunicació no incorri en qualsevol tipus de discriminació per
raó d’orientació i/o identitat sexual, origen, edat, creences, o altres
condicions o circumstàncies personals o socials.
Que en les seves comunicacions derivades de l'execució del contracte,
s’eviti l’exaltació de la violència.

Aquestes condicions tenen el caràcter d’obligacions essencials del contracte i
el seu incompliment és causa de resolució del contracte.
VINT-I-DOSENA.- Execució i supervisió dels serveis
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El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixen les seves clàusules i
els Plec de clàusules administratives i tècniques així com les instruccions del
responsable del contracte.
VINT-I-TRESENA.- Responsable del contracte
De conformitat amb l’article 62 de la LCSP, el responsable del contracte, és el
cap de gestió de les Infraestructures de REDESSA, al que li correspondrà exercir
les següents funcions:
- Supervisar l’execució del contracte per constatar que el contractista dóna
compliment a les obligacions assumides.
- Promoure les reunions que resultin necessàries amb la finalitat de solucionar
qualsevol incident que succeeixi en fase d’execució del contracte.
- Adreçar a l’adjudicatària les ordres i instruccions oportunes per
l’efectiu compliment del contracte.

garantir

- Requerir en el seu cas, la realització de les prestacions contractades i les
esmenes dels defectes observats amb ocasió de la seva recepció.
-Refusar la prestació, si els treballs realitzats no s’adeqüen al contracte.
-Verificar l’efectiu compliment de les obligacions de l’adjudicatari en matèria
social, fiscal, subcontractació i mediambiental. Per poder verificar el
compliment de les obligacions fiscals i socials, l’adjudicatari haurà de remetre
trimestralment certificacions de corrent de pagament de l’Agència Estatal de
l’Administració Tributària, Agència Catalana Tributària i de la Tresoreria General
de la Seguretat Social.
- Assumir la interlocució amb la coordinadora tècnica o responsable
designada per l’adjudicatària.
La persona responsable del contracte serà la interlocutora amb la persona
coordinadora tècnica o responsable que hagi designat l’empresa
adjudicatària, que ha de pertànyer a la seva plantilla, per tal de coordinar i
controlar la correcta execució del contracte, per la qual cosa s’hauran de
reunir amb la periodicitat oportuna.
REDESSA efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la correcta
execució del contracte i podrà dictar les instruccions oportunes per al correcte
compliment del mateix.
El responsable del contracte verificarà el compliment de les condicions
especials d’execució regulades a la clàusula vint-i-unena, i específicament,
previ al moment de la finalització del contracte.
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VINT-I-QUATRENA.- Compliment dels terminis i correcta execució del contracte
24.1. L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució
del contracte i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.
24.2. Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment
dels terminis total o parcials, per causes que li siguin imputables, REDESSA podrà
optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb
pèrdua de la garantia o per la imposició de les penalitats, en la forma i
condicions establertes en el present Plec.
24.3. En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o
d’incompliment dels compromisos assumits per l’empresa contractista o de les
condicions especials d’execució establertes en aquest Plec es podrà acordar
la imposició de les penalitats expressament assenyalades en aquest Plec.
24.4. Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant
deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial,
s’hagin d’abonar a l’Empresa contractista o sobre la garantia que, si s’escau,
s’hagués constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats.
En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora
en l’execució en que estigui prevista penalitat o aquesta no cobreixi els danys
causats a les entitats contractistes, s’exigirà al contractista la indemnització per
danys i perjudicis.
VINT-I-CINQUENA.- Responsabilitat en l’execució i penalitats
25.1. En els supòsits d’incompliment o compliment defectuós de les obligacions
assumides per l’adjudicatària, REDESSA podrà resoldre el contracte o exigir-li el
compliment del mateix.
25.2. D’acord amb l’article 192 de la LCSP, en cas de compliment defectuós
de la prestació objecte del contracte o d’incompliment dels compromisos i de
les condicions especials d’execució es podran acordar la imposició de les
següents penalitats:
A) Tipificació d’incompliments:
Els incompliments en què pot incórrer l’adjudicatari en la prestació dels treballs
es qualificaran com a lleus, greus i molt greus, segons la tipificació que es
detalla a continuació:
1.- Incompliments lleus:
a) L’omissió del deure de comunicar les incidències o situacions anòmales que
es produeixen en el desenvolupament dels serveis contractants, així com
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l’omissió del deure de comunicar actuacions contràries al bon estat de la
neteja.
b) La falta de respecte als usuaris de les instal·lacions objecte del contractes,
als treballadors o clients de REDEDESSA, i a la resta de personal dels centres
on es presta el servei.
c) Paralització o interrupció del servei.
d) L’abandonament del lloc de treball sense causa justificada o el servei
durant la jornada. Si a conseqüència d’aquest abandonament s’ocasiona
un perjudici de consideració als usuaris o al personal dels centres, o és
causa d’accident, la falta pot considerar-se greu o molt greu.
e) L’omissió del deure de facilitar la informació relativa al control dels serveis o
l’incompliment dels terminis de lliurament de documentació a REDESSA.
f) No respectar el sistema de gestió de residus establert en cada centre.
g) La no compareixença del representant de l’empresa o personal que la
mateixa quan siguin requerits per REDESSA.
h) La no comunicació a REDESSA, en el termini de 5 dies hàbils, de les possibles
baixes o substitucions a la plantilla del personal adscrit a l’execució del
contracte.
i) La manca d’uniforme reglamentari del personal o el seu mal estat o la seva
deixadesa.
j) La tria i aprofitament de papers, cartons, plàstics o altres productes residuals,
sense autorització per part de REDESSA.
k) Falta d’aprovisionament de productes higiènics durant un dia.
l) Omissió del deure de recollir els residus generats en cada centre i els propis
del servei de neteja i dipositar-los en els diversos contenidors de recollida de
la via pública.
m) Utilitzar productes mal etiquetats o amb menys informació de la necessària.
n) En general, qualsevol altra actuació o incompliment de les condicions del
plec de clàusules, què pugui ocasionar perjudici al servei i que no es
contempli en els apartats següents.
2. Incompliments greus:
a) La no utilització dels uniformes proporcionats per l’empresa licitadora exigit
al plec tècnic, i la no correcció en l’aspecte personal.
b) La manca dels elements de seguretat necessaris per a la prestació del
servei encarregat, o la utilització d’eines defectuoses que impedeixin una
correcta prestació del servei.
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c) L’incompliment dels terminis parcials, establerts per a la realització dels
serveis.
d) La modificació del servei, sense causa justificada i sense notificació prèvia.
e) Incompliment dels acords o decisions de REDESSA, sobre variació de detall
que no impliquin major despesa per a l’adjudicatari.
f) La falsedat de la informació que faciliti a REDESSA.
g) La insuficiència de personal i/o qualificació professional inferior a l’ofert.
h) La inexistència de mitjans tècnics especificats a l’oferta, o la manca
d’operativitat d’aquests.
i) Les modificacions en la relació de persones destinades a l’execució del
contracte, així com de les seves circumstàncies contractuals, que no es
comuniquin al responsable del contracte, per a donar compte a l’òrgan de
contractació o per a l’autorització prèvia de l’òrgan de contractació.
j) Qualsevol altre incompliment del contracte que causi un perjudici greu al
servei.
k) L’incompliment de les condicions tècniques establertes en l’oferta i/o dels
mitjans tècnics oferts(i que se’n derivi una inadequada realització del servei
o un servei de qualitat inferior respecte a l’establert).
l) No dipositar correctament els residus a la via pública respectant el sistema de
gestió de residus de cada centre.
m) La falta d’aprovisionament de productes higiènics durant dos dies.
n) No disposar dels productes degudament etiquetats i identificats en
cadascun dels envasos utilitzats.
o) La realització de tres incompliments lleus.
3.- Incompliments molt greus:

a) La desobediència reiterada a les ordres escrites de REDESSA, relatives a la

prestació del servei. Per reiteració s’entendrà l’incompliment de tres o més
ordres.

b) La inexistència o falta de cobertura de la pòlissa de responsabilitat civil que
empari els riscos i responsabilitats de l’adjudicatari en l’execució del servei.

c) Paralització o interrupció del servei per motius no justificats.
d) El retard sistemàtic i comprovat en la prestació del servei (més de tres
advertències escrites de REDESSA).

e) Frau, falsedat, abús de confiança i deslleialtat en la forma de prestació del
servei.
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f) La comissió de furts o robatoris durant l’exercici de les seves tasques.
g) Els maltractaments de paraula o d’obra, o falta greu de respecte i
consideració a les persones en els locals o instal·lacions de les quals realitza
la seva activitat.

h) L’incompliment de les obligacions laborals, de Seguretat Social i de
seguretat i higiene en el treball del personal adscrit al servei.

i)La violació del secret de correspondència o de documentació dels centres i
dependències, o de les persones, en els locals i instal·lacions de les quals es
realitzen les tasques de neteja.

j)L’incompliment injustificat de no realització de les millores presentades a
l’oferta.

k) Incompliment de l’obligació de prorrogar el contracte.
l)La falta d’aprovisionament de productes higiènics de forma reiterada.
m) La realització de tres infraccions greus.
B) Quantificació de les penalitats:
Els incompliments es penalitzaran, excepte per aquells que tenen una penalitat
específica, de la següent manera:
- Els lleus, de 30,00 € fins a 300,00 €
- Els greus, de 300,01 € fins a 600,00 €
- Els molt greus, de 600,01 € fins a 1.500,00 €, sens perjudici d’acordar també la
resolució del contracte.
REDESSA determinarà la penalitat adequada per a cada tipus d’incompliment,
les quals es graduaran d’acord amb els següents criteris:
a) Intencionalitat.
b) La pertorbació que pugui produir en el funcionament del servei o en el
compliment de la normativa en vigor.
c) La reincidència en la comissió d’incompliments.
d) La negligència o actitud culposa de l’adjudicatari.
L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què
pugui tenir dret REDESSA.

36 de 60

25.3. La constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà
intimació prèvia per part de REDESSA d’acord amb l’article 193.2 de la LCSP.
No obstant, en cas que REDESSA ho consideri oportú, si l’adjudicatari incorre en
alguna de les conductes tipificades com a incompliments, li notificarà
mitjançant correu electrònic la incidència/incompliment existent, la seva
graduació i les característiques del mateix d’acord amb les previsions
establertes al Plec, i es donarà un termini màxim de 5 dies naturals a
l’adjudicatari per solucionar les incidències referides, a més d’indicar quines
mesures adoptarà per evitar que es tornin a produir. En cas de que no s’adopti
la solució pertinent, s’aplicarà la penalitat corresponent.
25.4. REDESSA notificarà a l’adjudicatari la resolució adoptada, atenent a les
al·legacions presentades i, en el seu cas, amb imposició de la penalització
corresponent si fos el cas.
Totes les penalitats se satisfaran deduint-les de les factures, o sobre la garantia
definitiva, en el seu cas, tot això sense perjudici de la indemnització a favor de
REDESSA pels danys i perjudicis causats.
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les
incidències ho requereixi, la seva tramitació no determina la paralització del
contracte.
VINT-I-SISENA.- Facturació
L’empresa contractista tindrà dret a l’abonament del preu dels serveis
executats i formalment rebuts per REDESSA.
El contractista disposa de 15 dies naturals per presentar la factura, una vegada
finalitzat
el
servei.
S’enviarà
la
factura
al
correu
electrònic
yrabassa@redessa.cat.
Rebuda la factura, el responsable del contracte de REDESSA, disposà d’un
termini de 30 dies naturals per verificar la correcta realització del servei.
El pagament de la factura s’efectuarà en el termini de 30 dies naturals, a
comptar des de la data de la verificació de la factura pel responsable del
contracte.
Els terminis s’entendran interromputs quan es reclami al contractista esmenar
alguna deficiència en el compliment de les seves obligacions contractuals o se
li requereixi modificar la factura o acreditar el compliment de les seves
obligacions, reprenent-se de nou un cop esmenades aquestes deficiències.
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Es podrà suspendre el pagament de les factures que en base al contracte
tingués l’adjudicatari pendent de cobrament, si existeixen indicis que pugui
resultar aplicable alguna penalitat.
L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i
condicions establerts a l’article 200 de la LCSP.
VINT-I-SETENA.- Revisió de preus
No s’admet revisió de preus.
VINT-I-VUITENA.- Responsabilitat de l’empresa contractista
L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs i/o
serveis que dugui a terme i de les prestacions i serveis realitzats, així com també
de les conseqüències que es dedueixen per a les entitats contractants o per
tercer o persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions
incorrectes en l’execució del contracte.
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i esta obligat
a indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a tercers persones com a
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte,
excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència
immediata i directa d’un ordre de les entitats contractants.
VINT-I-NOVENA.- Obligacions de l’adjudicatari
29.1. En relació als seus treballadors, haurà de complir estrictament i durant
tota la vigència del contracte les mesures de prevenció de riscos laborals
establertes per la normativa vigent, en particular la Llei 31/1995, de 8 de
novembre de Prevenció de Riscos Laborals, entre d’altres.
En aquest sentit, l’empresa que resulti adjudicatària s’obliga a presentar abans
de l’inici de la prestació del servei la documentació que s’estableix a la
clàusula dissetena del present Plec.
29.2. Per donar compliment al Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual
es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció
de riscos laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials (a partir
d’ara RD 171/2004), i per informar dels riscos generals de les instal·lacions de
REDESSA es posa a disposició de l’adjudicatari el Pla d’autoprotecció (a partir
d’ara, PAU):
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?req
Code=viewDetail&idCap=13987060&ambit=5&
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En aquest sentit, l’adjudicatària s’haurà d’implicar i participar, en la mesura
que indiqui el PAU per tal de garantir la pròpia seguretat i de les persones que
intervenen en la prestació dels serveis, obligant-se amb la formalització del
contacte, al seu estricte compliment.
29.3. Tot el personal que executi les prestacions dependrà únicament de
l'adjudicatari a tots els efectes, sense que entre aquest i REDESSA hi hagi cap
vincle de dependència funcionarial ni laboral.
Correspon exclusivament a l’empresa contractista la selecció del personal
que, reunint els requisits de titulació i experiència exigits, formarà part de
l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte. L’empresa contractista
assumeix l’obligació d’exercir de mode real, efectiu i continu, el poder de
direcció inherent a tot empresari, així com també, el compliment de tots els
drets i obligacions que derivin de la relació contractual entre empleat i
ocupador.
29.4. El personal de l’empresa adjudicatària donarà un tracte respectuós als
usuaris i personal del centre, podent-se requerir la substitució, a càrrec de
l’empresa, d’una persona que sigui objecte de queixes reiterades o bé no
presti el servei amb els mínims nivells exigibles de qualitat.
29.5. L’empresa contractista vetllarà per la bona execució del servei i haurà de
designar almenys un coordinador tècnic o responsable del contracte, integrat
en la seva pròpia plantilla, que tindrà entre les seves obligacions:
- Actuar com a interlocutor entre l’empresa contractista i REDESSA.
- Distribuir el treball entre el personal encarregat de l’execució del contracte.
- Impartir als treballadors les ordres i instruccions de treball que siguin
necessàries per a la prestació del servei contractat.
- El control de presència i del desenvolupament de treball per part del personal
de l’empresa contractista.
- Organitzar el règim de permisos i vacances del personal adscrit a l’execució
del contracte a efectes de no alterar el bon funcionament del servei.
- Informar a l’entitat contractant de les variacions ocasionals o permanents
que hi pugui haver en l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte,
entre d’altres.
- La resta d’obligacions que es puguin establir al plec de prescripcions
tècniques.
29.6. El contractista ha d’acomplir durant tota la vigència del contracte les
disposicions vigents en matèria laboral i en els conveni col·lectiu sectorial
d’aplicació. En aquest sentit el preu hora que s’ha abonar als treballadors
adscrits per la prestació del servei objecte del present contracte serà com a
mínim el fixat pel Conveni Col·lectiu vigent.
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El responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que
declari formalment que ha complert la obligació. Així mateix, el responsable
del contracte o l’òrgan de contractació podran requerir als òrgans de
representació de les persones treballadores que informin al respecte.
29.7. L'empresa contractista ha d'emprar el català en les seves relacions en
REDESSA derivades de l'execució de l'objecte d'aquest contracte. Així mateix,
el contractista i, si escau, les subcontractistes han d'emprar, almenys, el català
en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de
caràcter general que es derivin de l'execució de les prestacions objecte del
contracte . En tot cas, l'empresa contractista i, si escau, les subcontractistes
queden subjectes en l'execució del contracte a les obligacions derivades de la
Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la
desenvolupen.
REDESSA podrà requerir el contractista per tal que acrediti documentalment el
compliment de les referides obligacions.
29.8. L’adjudicatari haurà de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil per
cobrir les pèrdues i danys a tercers que es puguin produir en els béns,
instal·lacions o persones, durant la vigència del contracte, per un import igual
o superior a l’establert a la clàusula desena.
29.9. L’adjudicatari està obligat a complir les obligacions de caràcter tècnic
establertes al plec de prescripcions tècniques.
L'incompliment d'aquestes obligacions per part del contractista o la infracció
de les disposicions sobre seguretat per part del personal tècnic designat per
ell, no implicarà cap responsabilitat per REDESSA. L’incompliment de les
referides obligacions donarà lloc a la imposició de les penalitats previstes al
present Plec inclòs a la resolució del contracte.
TRENTA.- Protecció de dades de caràcter personal
L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i de
garantia dels drets digitals i a la normativa de desenvolupament, en relació
amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte; i al
que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell,
de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel
qual es deroga la Directiva 95/46/CE (a partir d’ara, RGPD).
L’empresa contractista ha de complir amb el previst en l’article 13 del RGPD,
en concret:
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a. La documentació requerida per a licitar en el present procediment que
contingui dades de caràcter personal és necessària per a la participació en el
mateix.
b. En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui
dades de caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic,
col·laboradors, etc.), el licitador garanteix que ha obtingut prèviament el
consentiment de les persones interessades/afectades per a facilitar la referida
informació a REDESSA amb la finalitat de licitar en el present procediment.
c. La documentació presentada pels licitadors que contingui dades de
caràcter personal serà dipositada i tractada per REDESSA en els termes del
RGPD per la qualificació, valoració i comparació de les proposicions dels
licitadors i per donar compliment a les finalitats establertes a la normativa de
contractació pública d’aplicació. Els destinataris d’aquesta informació seran
REDESSA, així com aquells tercers que realitzin tasques de fiscalització o aquells
tercers que, en l’execució del contracte, necessàriament hagin d’accedir a la
mateixa.
d. La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que el
licitador autoritza a REDESSA a tractar la referida informació en els termes
informats i, en cas que resulti adjudicatari, en el marc de l’execució del
contracte.
e. REDESSA podrà conservar les dades personals durant el període que els
necessiti pel propòsit per la qual són tractades i durant el període necessari per
complir amb les seves obligacions legals i/o administratives.
En cas que l’execució del contracte requereixi la cessió de dades al
contractista o bé el tractament de dades personals per part del contractista,
es tindran en compte les previsions dels articles 116.1, 122.1 i 202.1 de la LCSP,
d’acord amb les novetats introduïdes pel Reial Decret Llei 14/2019, de 31
d’octubre, pel qual s’adopten mesures urgents per raons de seguretat pública
en matèria d’administració digital, contractació del sector públic i
telecomunicacions.
TRENTA-UNENA.- Confidencialitat
D’acord amb l’article 133.2 de la LCSP, l’adjudicatari i els seus col·laboradors
estaran obligats a respectar el caràcter confidencial de tota aquella
informació a la que tingui accés per a l’execució del contracte que així
s’indiqui en el mateix o que així li indiqui REDESSA, o que per la seva pròpia
naturalesa hagi de ser tractada com tal.
Aquest deure de confidencialitat tindrà una vigència de (8) vuit anys a
comptar des del principi de l’execució del servei.
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Per tal de sol·licitar confidencialitat amb la informació i documentació
facilitada, el licitador haurà de redactar i firmar una declaració de
confidencialitat de l’ANNEX 5.
Aquesta haurà de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol
protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les
dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions
genèriques o no justificades de caràcter confidencial.
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa,
ni les dades incloses en el RELI.
En cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació no té caràcter
confidencial.
De conformitat amb l’article 133.1 de la LCSP, l’òrgan de contractació no
podrà divulgar la informació facilitada pels licitadors indicada de forma
expressa i justificada, per aquets com a confidencial.
TRENTA-DOSENA.- Compliment de principis ètics i regles de conducta pels
adjudicataris
L’empresa contractista ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les
regles de conducta, per tal de donar compliment al que preveu l’article 55.2
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
1. Amb caràcter general, els licitadors i els contractistes, en l’exercici de la seva
activitat, assumeixen les obligacions següents:
- Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions contractades.
- No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
- Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública.
2. En particular, els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions
següents, amb el caràcter d’obligacions contractuals essencials:
- Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions
de conflicte d’interessos.
- No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic
influeixi en l’adjudicació del contracte en interès propi.
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- No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o
materials, ni per a ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn
familiar o social, amb la voluntat d’incidir en un procediment contractual.
- No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat
d’oportunitats i de lliure concurrència.
- Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i
abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir
l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència, com per exemple els
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard,
eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). Així mateix,
denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i relacionats
amb la licitació o el contracte dels quals tingués coneixement.
- No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per
obtenir, directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en
interès propi.
- Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest
realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte,
particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes
finalitats.
- Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en
relació amb l’Ajuntament o administracions de referència, sens perjudici del
compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma
directa per previsió legal.
- Denunciar els licitadors, contractistes i/o subcontractistes que utilitzin societats
“offshore” per cometre il·lícits penals o eludir les seves obligacions tributàries
amb les administracions tributàries de l’Estat, de Catalunya o del municipi.
TRENTA-TRESENA.- Modificació del contracte
D’acord amb les previsions dels articles 203 i següents LCSP, perfeccionat el
contracte, l’òrgan de contractació el podrà modificar per les causes que
seguidament s’indiquen.
En cap cas l’import total de les modificacions pot incrementar més del 20 % del
preu inicial del contracte, tot d’acord amb les previsions de l’article 204 LCSP.
La modificació requerirà informe previ de la persona responsable del
contracte.
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Tal i com estableix l’article 204.1 lletra b) de la LCSP la modificació no pot
suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte.
D’acord amb la disposició addicional trenta-tresena de la LCSP, en cas que,
dins de la vigència del contracte, les necessitats reals siguin superiors a les
estimades inicialment o per la necessitat sobrevinguda de realitzar serveis en
alguna modalitat no prevista, es podrà modificar el contracte en els termes
que estableix l’article 204 de la LCSP. La modificació es tramitarà abans que
s’esgoti el pressupost màxim aprovat inicialment i sota comanda expressa del
client, i amb l’objecte de cobrir l’oferta desitjada per REDESSA, aquesta podrà
sol·licitar a l’adjudicatari l’adaptació de la mateixa, modificant si és precís
composició i preus de venta, tenint en compte que, sempre, ha de ser
revisada i aprovada per REDESSA.
Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article
205.2 i 206 LCSP en les condicions i requisits establerts legalment.
El procediment de la modificació del contracte, seguirà el previst a l’article 207
de la LCSP.
TRENTA-QUATRENA.- Successió i cessió del contracte
34.1. Successió en la persona del contractista: En el supòsit de fusió d’empreses
en què participi la societat contractista, el contracte continuarà vigent amb
l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en
tots els drets i obligacions que en dimanen.
En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques
d’activitat, el contracte continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el
contracte, que quedarà subrogada en els drets i les obligacions que en
dimanen, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de
prohibició de contractar i la solvència exigida en acordar-se l’adjudicació del
contracte o que les societats beneficiàries d’aquestes operacions i, en cas de
subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses o branques
segregades, es responsabilitzin solidàriament de l’execució del contracte.
L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la
circumstància que s’hagi produït.
En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte
d’alguna o algunes empreses integrants de la unió temporal operacions de
fusió, escissió o transmissió de branca d’activitat, continuarà l’execució del
contracte amb la unió temporal adjudicatària. En cas que la societat
absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent de
la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà
necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en
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prohibició de contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat o
classificació exigida.
Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot
renovar o reemplaçar, a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia
que subscrigui la nova entitat, atenent al risc que suposi aquesta última entitat.
En tot cas, l’antiga garantia definitiva conserva la seva vigència fins que estigui
constituïda la nova garantia.
Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el
contracte no reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es
resoldrà, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per
culpa de l’empresa contractista.
34.2. Cessió del contracte: Els drets i obligacions relatius a aquest contracte
poden ser cedits per l'adjudicatari a un tercer, prèvia autorització de Redessa,
sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat raó
determinant de l'adjudicació del contracte, quan es compleixin els requisits
establerts a l’article 214.2 de la LCSP, i de la cessió no resulti una restricció
efectiva de la competència en el mercat. No es pot autoritzar la cessió a una
tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial de les
característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element
essencial del contracte.
TRENTA-CINQUENA.- Subcontractació
35.1. El contractista podrà subcontractar a tercers per a la realització parcial
de la prestació objecte d'aquest contracte, de conformitat amb els requisits
assenyalats a l’article 215 de la LCSP, indicant a les seves ofertes la part del
contracte que tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom
o el perfil professional, definit a les condicions de solvència professional o
tècnica, dels subcontractistes a qui vagin a encomanar la seva realització.
Si no s’hagués indicat prèviament a l’oferta presentada, el contractista
comunicarà per escrit a REDESSA, després de l’adjudicació del contracte o a
l’inici de la seva execució, la intenció de celebrar subcontractes o qualsevol
modificació d’aquesta, especificant la part de la prestació a subcontractar i la
seva identitat, les dades de contacte i els representats legals dels
subcontractistes. Aquesta operació haurà de ser autoritzada per Redessa.
El contractista serà l’encarregat de verificar que l’empresa subcontractada no
està incursa en cap supòsit de prohibició per contractar, eximint en tot
moment a REDESSA de qualsevol responsabilitat.
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35.2. Les empreses subcontractistes queden obligades només davant
l’empresa contractista principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat
de l’execució del contracte front REDESSA, de conformitat amb aquest plec i
amb els termes del contracte.
35.3. Respecte el pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses
subministradores resultarà d’aplicació el previst als articles 216 i 217 de la LCSP.
TRENTA-SISENA.- Subrogació del personal
L’empresa adjudicatària de la present licitació haurà de donar compliment a
la subrogació de personal d’acord amb els termes previstos a l’article 74 del
Conveni col·lectiu de treball del sector de la neteja d’edificis i locals de
Catalunya per als anys 2017 a 2021 (codi número 79002415012005. Resolució
TSF/1989/2018, de 26 de juliol, del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies per la qual disposa la inscripció i la publicació de l’esmentat conveni).
De conformitat amb el que preveu l’article 130 de la LCSP, s’inclou a efectes
informatius a l’ANNEX 4 del present plec, la informació sobre les condicions dels
contractes dels treballadors respecte als quals l’empresa adjudicatària s’hagi
de subrogar com adjudicatària del contracte.
Finalitzat el contracte objecte d’aquest Plec i en el cas que el servei de neteja
hagués de continuar prestat per una altra empresa, l’empresa que aleshores
prestés el servei haurà de facilitar a l’empresa adjudicatària del nou contracte
la següent informació relativa a cadascun dels treballadors que s’han de
subrogar: tipus de contracte (codi INEM), categoria professional, horari de
treball i dies de servei a la setmana, salari anual, antiguitat, drets econòmics
adquirits i, en el seu cas, si el treballador està de baixa i des de quina data ho
està.
En el cas que la informació no fos correctament facilitada, l’empresa obligada
a facilitar-la serà responsable dels danys i perjudicis que això pogués ocasionar
a l’empresa adjudicatària del nou contracte. En el cas que l’òrgan de
contractació constatés fefaentment que s’hagués facilitat una informació
incorrecta, podrà retenir la garantia definitiva constituïda per a la contractació
del contracte objecte d’aquest Plec fins que l’anterior empresa adjudicatària
del mateix no hagués procedit a la reparació dels referits danys i perjudicis.
TRENTA-SETENA.-Termini de garantia i devolució de la garantia definitiva
El termini de garantia del servei serà de dos mesos i no es procedirà a la
devolució de la garantia definitiva fins que s’hagi produït el venciment del
termini de garantia i complert satisfactòriament el contracte de què es tracti, o
fins que se’n declari la resolució sense culpa del contractista.
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Transcorregut el termini de garantia, si no resulten responsabilitats que hagin
d’exercitar-se sobre la garantia definitiva segons l’article 110 de la LSCP, es
procedirà a dictar l’acord de devolució de la garantia definitiva, d’acord amb
el que estableix l’article 111 de la LCSP.
TRENTA-VUITENA.- Resolució del contracte
Són causes de resolució del contracte les previstes en l’article 211 de la LCSP.
A part de les establertes a l’esmentat Plec, constitueixen causes específiques
de resolució:
a) La demora en l’inici de les prestacions.
b) L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals.
c) L’incompliment de qualsevol de les condicions ambientals establertes en
aquest plec i en el de prescripcions tècniques.
d) L'incompliment de les clàusules i obligacions essencials del contracte
incloent les condicions especials d’execució.
e) No haver guardat la deguda reserva respecte a les dades o antecedents
que no siguin públics o notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del
contracte, dels que hagi tingut coneixement amb ocasió del contracte.
f) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el
contracte quan produeixi un perjudici molt greu.
g) La impossibilitat de prestar el servei per conseqüències derivades de la
COVID-19.
L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin
en els articles 212, 213 i 313 de la LCSP.
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el
procediment establert en l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP.
TRENTA-NOVENA.- Règim de recursos
Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, les actuacions
previstes a l’article 44 de la LCSP.
QUARANTENA.-Jurisdicció competent
Per a resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir de la preparació,
adjudicació i modificacions contractuals, quan aquestes últimes es fonamentin
en l’incompliment d’allò establert als articles 204 i 205 de la LCSP, quan
s’entengui que dita modificació hauria d’haver estat objecte d’una nova
adjudicació, les parts es sotmetran a l’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu.
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Per a resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir en relació als efectes i
extinció del present contracte, les parts se sotmetran a l’ordre jurisdiccional
civil. Les parts es sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels
Jutjats i Tribunals de Reus.
Reus, a la data que consta al peu de signatura d’aquest document.

Albert Boronat Avià
Gerent de REDESSA
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ANNEX 1.- DOCUMENT ÚNIC EUROPEU DE CONTRACTACIÓ (DEUC)

Aquest document estarà a disposició dels licitadors en les següents adreces
electròniques:
En document en format PDF editable, en la Plataforma de Contractació Pública
de la Generalitat de Catalunya:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/capDocument.
pscp?reqCode=viewCapD&idCap=13987060&idDoc=46948276
En el servei en línia de la Comissió Europea a través del qual es pot importar el
model de DEUC corresponent a aquesta licitació:
https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/digital/espd_en
El DEUC s’ha de presentar signat pel representat legal de l’empresa licitadora,
que declararà en aquest que ostenta la deguda representació per la
presentació de la proposició i d’aquesta.
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ANNEX 2.- MODEL D’OFERTA ECONÒMICA I CRITERIS QUANTIFICABLES DE FORMA
AUTOMÀTICA MITJANÇANT FÓRMULA
OFERTA ECONÒMICA
El/la
Sr./Sra................................................................................................
amb
residència a ......................................., al carrer................................. número............, i
amb NIF.................., en nom propi o com ......................................... de l'Empresa
................., amb CIF ................. i amb domicili a .................,
DECLARA
Que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder
ser empresa adjudicatària del contracte SERVEI DE NETEJA A REALITZAR A LES
INSTAL·LACIONS DE REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, S.A. (REDESSA), es
compromet a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions
estipulats, per la quantitat total de (A) ............................................................. € (xifra
en lletres i en números), de les quals ............................ €, es corresponen al preu
del contracte i .......................... € es corresponent a l’Impost sobre el Valor afegit
(IVA), d’acord amb els preus unitaris per hora (B) que a continuació es
relacionen (IVA exclòs):
Les propostes hauran de completar la següent taula d’ofertes (B)

€/H/sense
iva

Laborable Diürn

Laborable
Nocturn

Festiu Diürn

Festiu
Nocturn

...

...

...

...

En cas d’existir discrepància entre la quantitat total (A) i els preus unitaris per
hora (B) indicats per l’oferent, prevaldrà els imports determinats als preus unitaris
per hora (B).
Aquests serveis inclouen en tot cas, mà d’obra, materials, dietes i despeses per
desplaçaments, i qualsevol altre tipus de despesa que es derivi de la seva
prestació.
Reus, a la data que consta al peu de signatura d’aquest document.
(Signatura electrònica)
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MILLORA SOCIAL
El/la
Sr./Sra................................................................................................
amb
residència a ......................................., al carrer................................. número............, i
amb NIF.................., en nom propi o com ......................................... de l'Empresa
................., amb CIF ................. i amb domicili a .................,)
DECLARA
Que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder
ser empresa adjudicatària del contracte de SERVEI DE NETEJA A REALITZAR A LES
INSTAL·LACIONS DE REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, S.A. (REDESSA), es
compromet a realitzar les millores salarials del personal adscrit a l’execució del
contracte d’acord amb l’establert al següent quadre:

% D'INCREMENT SALARIAL

PUNTUACIÓ s/21
punts

0,00%

0,00

+0,50%

3,50

+1,00%

7,00

+1,50%

10,50

+2,00%

14,00

+2,50%

17,50

+3,00%

21,00

% OFERTAT PEL
LICITADOR

Reus, a la data que consta al peu de signatura d’aquest document.
(Signatura electrònica)
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ANNEX 3. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta
econòmicament més avantatjosa s’atendrà a la millor relació qualitat preu.
Per valorar les proposicions i determinar l'oferta més avantatjosa en favor de la
qual hagi de recaure l'adjudicació no s'estarà només al valor econòmic
d'aquesta sinó a una pluralitat de criteris d'adjudicació vinculats a l'objecte del
contracte, sense perjudici del dret de l’administració a declarar deserta la
licitació quan no existeixi cap oferta que sigui admissible d’acord amb els criteris
d'adjudicació. La puntuació màxima que podrà obtenir cada licitador serà de
100 punts.
Els criteris d'avaluació de les ofertes que serviran de base per a l’adjudicació,
d’acord amb allò que preveu l’art. 145 de la LCSP, seran els següents:
A) Criteri avaluable que depèn d’un judici de valor: Metodologia o pla de treball
(FINS A 16 PUNTS).
1) ORGANITZACIÓ DEL SERVEI (0-8 punts)
a) Descripció de com es realitzarà la fase d’estudi previ a l’inici del servei per tal
de conèixer amb profunditat el servei i les diferents instal·lacions. Detall de la
metodologia i calendari. (0 a 1 punt)
Es valorarà la metodologia d’estudi previ més coherent en funció de la proposta
de tasques facilitada i el calendari d’adaptació més curt.
b) Descripció del pla d’implantació del servei a REDESSA. Metodologia
específica i calendari. (0 a 2 punts)
Es valorarà la metodologia d’implantació de servei més coherent en funció de
la proposta de tasques facilitada i el calendari d’adaptació més curt.
c) Un cop passada la fase d’estudi previ i l’inicial d’implantació, descripció de la
metodologia i organització del servei i del personal. (0 a 2 punts)
Es valorarà la descripció mes coherent i que aporti mesures més eficients en
relació al mètode organitzatiu que es durà a terme.
d) Descripció del sistema de coordinació del personal amb la figura del
responsable, la seva disponibilitat i comunicació amb REDESSA de l’estat del
servei. (0 a 2 punts)
Es valorarà la coordinació més coherent i efectiva així com la màxima
disponibilitat del responsable del servei.
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e) Breu resum dels protocols de seguretat i higiene més destacables per a la
realització del servei amb eficàcia i eficiència. (0 a 1 punt)
Es valorarà concreció i enumeració dels protocols que es duran a terme.
2) FORMACIÓ DEL PERSONAL (0-1 punts)
a) Enumeració dels cursos en cartera i breu definició del contingut. (0 a 1 punt)
Es valorarà que els cursos estiguin vinculats a la millora i qualificació del personal
que dona servei a l’objecte del contracte.
3) MAQUINÀIA I MATERIALS (0-2 punts)
a) Descripció de la maquinària i eines destinada a l’objecte i a possibles
emergències. (0 a 1 punt)
Es valorarà la proposta que ofereixi millor grau de mecanització i procuri millors
resultats optimitzant recursos humans.
b) Descripció dels productes i materials, dotació i freqüències de reposició,
qualitats i grau d’innocuïtat. (0 a 1 punt)
Es valoraran aquells materials i productes que millor s’adeqüin a les necessitats
enumerades, la seva qualitat, planning i timming de reposició dels mateixos així
com la seva innocuïtat.
4) SISTEMA INSPECCIÓ I QUALITAT (0-2 punts)
a) Descripció del sistema i organització de les inspeccions i el seu responsable,
detallant el format d’informe resultant, així com el circuit de millora de la qualitat
del servei. (0 a 2 punts).
Es valorarà el sistema de control més eficient en termes de mecanització,
informatització del sistema i gestions del responsable.
5) CAPACITAT DE RESPOSTA (0-2 punts)
a) Capacitat de resposta en substitucions per absències. (0 a 1 punt)
Es valorarà la capacitat de resposta en termes de temps i personal.
b) Capacitat de resposta per emergències i també necessitats extraordinàries.
(0 a 1 punt)
Es valorarà la capacitat de resposta en termes de temps i personal.
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6) UNIFORME (0-1 punts)
a) Relació i fotografia de l’uniforme complet d’estiu i d’hivern. (0 a 1 punt)
Es valorarà la qualitat i adequació de l’uniforme en funció de l’època de l’any.
No es valoraran aquelles propostes que no quedin clarament especificades o
que portin confusió quant a l’abast, finalitat o naturalesa de la prestació oferta.
Tampoc serà objecte de valoració la mera descripció dels requisits d’execució
del servei ja detallats en el plec de prescripcions tècniques.
B) Criteris avaluables de forma automàtica mitjançant fórmula: (FINS A 84 PUNTS)
- Oferta econòmica (FINS A 59 PUNTS)
P=

(ImpLic - Oferta)x59
(ImpLic - Ofmin)

On
P: Puntuació de l’apartat
ImpLic= preu de la licitació per aquest concepte
Oferta= preu oferta que es valora
Ofmin= preu oferta més baixa
La puntuació màxima serà per a l’oferta que presenti el preu anual més baix
segons fórmula.
En el cas que el licitador no millori el preu anual de licitació, la seva oferta serà
puntuada amb 0 punts.
- Millores tècniques (FINS A 4 PUNTS).
1) Compromís d’un curs de formació vinculat a la millora i qualificació del personal
que dona servei a l’objecte del contracte a acreditar a REDESSA.
a) Un a l’any. (0,5 punt)
b) Dos a l’any. (1 punt)
2) Periodicitat inspecció.
a) Mensual. (0,5 punt)
b) Més d’un cop al mes. (1 punt)
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3) Periodicitat informes acreditats a REDESSA.
Es valorarà la millora de freqüència en l’emissió de l’informe d’inspecció
trimestral tal com es requereix al plec.
a) Bimensual. (0,5 punt)
b) Mensual.(1 punt)
4) Nombre de mudes lliurades inicialment i periodicitat de reposició d l’uniforme.
a) Anual. (0,5 punt)
b) Més d’un cop a l’any. (1 punt)
- Millora social.
Per l’oferta d’un complement salarial brut addicional mensual per cada
treballador adscrit als serveis contractats, diferent dels complements subrogats.
(FINS A 21 PUNTS)
El licitador haurà d’indicar el compromís de la millora salarial del personal que
assignarà al servei durant tota la vigència del contracte amb la finalitat de
formular l’oferta de contractació pública sostenible.
La ponderació i assignació de puntuacions d’aquest apartat es farà de la forma
següent:
Oferta de millora salarial del personal de l’empresa licitadora.

% D'INCREMENT SALARIAL

PUNTUACIÓ s/21
punts

0,00%

0,00

+0,50%

3,50

+1,00%

7,00

+1,50%

10,50

+2,00%

14,00

+2,50%

17,50

+3,00%

21,00

% OFERTAT PEL
LICITADOR

Nota: Cada empresa licitadora identificarà en el quadre superior(3era columna)
quin % d’increment salarial pren com a compromís. S’adjuntarà una declaració
responsable on s’accepti expressament aquest compromís d’increment salarial.
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Si l’empresa licitadora deix el quadre de més amunt en blanc, li correspondrà 0
punts en aquest apartat.
Criteris per a la determinació de l’existència de baixes anormals o
desproporcionades
Es consideraran, en principi, com a temeràries o desproporcionades aquelles
ofertes que es trobin en algun dels següents supòsits, i hagin obtingut més de 10
punts en els criteris d'adjudicació sotmesos a judici de valor:
-Quan concorrent un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en
més de 25 unitats percentuals.
-Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats
percentuals a l’altra oferta.
-Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant,
s’exclourà pel còmput de l’esmentada mitja l’oferta de quantia més elevada
quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a l’esmentada mitja. En
qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la baixa superior a 25 unitats
percentuals.
-Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10
unitats percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si
entre elles existeixen ofertes que siguin superiors a l’esmentada mitja en més de
10 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova mitja només amb les
ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de les
restants ofertes és inferior a tres, la nova mitja es calcularà sobre les tres ofertes
de menor quantia.
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ANNEX 4.- SUBROGACIÓ DE PERSONAL
Als efectes previstos a l’article 130 LCSP, es fa constar que l’empresa UTE SIFUBROCOLI LIMPIEZA R1 és l’actual contractista del servei neteja a realitzar a les
instal·lacions de REDESSA i que les condicions dels contractes laborals dels
treballadors afectats són les que es relacionen tot seguit:

TREBALLADOR/A
CENTRE
1 REDESSA CAMI DE VALLS
2 REDESSA CAMI DE VALLS
3 REDESSA CAMI DE VALLS
4 TECNOREDESSA
5 TECNOREDESSA

SITUACIÓ
ACTIU
ACTIU
ACTIU
ACTIU
ACTIU

CONTRACTE DATA ALTA
200
01/06/2012
200
07/10/1999
200
27/04/2011
100
07/04/2015
401
29/07/2020

6 TECNOREDESSA

BAIXA IT

501

14/10/2020

7 TECNOREDESSA
8 CEPID - REDESSA

COBREIX IT
ACTIU

510
401

24/03/2021
08/09/2020
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HORARI
DE 06:00 A 12:30
DE 07:00 A 11:30
DE 15:00 A 18:00
DE 09:00 A 17:00
DE 07:00 A 15:00
DE 07:30 A 08:45
DE 11:00 A 12:00
DE 13:30 A 15:30
DE 18:00 A 19:00
DE 08:00 A 16:00

H/SETMANA
32:30
22:30
15:00
40:00
40:00
24:15
24:15
40:00

ANNEX 5.- DECLARACIÓ DE CONFIDENCIALITAT DE DADES I DOCUMENTS
El senyor/a............................com apoderat/da de l’empresa...................declara
sota la seva responsabilitat que l’empresa a la qual representa, com a licitadora
del contracte..................
DECLARA
Que les dades i els documents presentats que considera de caràcter
confidencial, són els que a continuació es relacionen:
-..........
-..........
I per que consti, signo aquesta declaració responsable.
Reus, a la data que consta al peu de signatura d’aquest document.

(Signatura electrònica)
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ANNEX 6.- DOCUMENTACIÓ DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
Previ a l’adjudicació, caldrà presentar la següent documentació:
- Avaluació de riscos generals de l’empresa.
- Informació del lloc del treball.
- Relació del personal (nom, DNI i lloc de treball).
- Acreditació del corrent de pagament a la Seguretat Social.
- TC1i justificant de pagament.
- TC2.
- Justificant de formació e informació en matèria preventiva dels treballadors.
- Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya (REA), si s’escau.
- Formació conveni (obra i metall), si s’escau.
- Registre de lliurament d'Equips de Protecció Individual (EPIS) a treballadors.
- Certificat d'aptitud mèdica laboral dels treballadors.
- Relació de maquines i/o medis auxiliars que tenen previst utilitzar, si s’escau.
- Relació de vehicles que accediran, permís de circulació, Inspecció Tècnica
de Vehicles (ITV) i assegurança, si s’escau.
La documentació enumerada es demanarà a l’adjudicatari previ a
l’adjudicació, i un cop adjudicat l’empresa encarregada de la coordinació
segons el RD 171/2004, li sol·licitarà la resta de documentació que exigeix la
legislació aplicable. Aquesta documentació s’haurà d’actualitzar anualment i
en cas de produir-se canvis per l’adjudicatari, caldrà comunicar-ho a REDESSA
L’empresa adjudicatària es veurà obligada a mantenir la documentació
actualitzada en matèria de coordinació durant tota la vigència del contracte.
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ANNEX 7.- DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE COMPLIMENT DE LES CONDICIONS
ESPECIALS D’EXECUCIÓ
El senyor/a............................com apoderat/da de l’empresa...................declara
sota la seva responsabilitat que l’empresa a la qual representa, com a licitadora
del contracte..................
DECLARA
Que s’obliga a complir amb les condicions especials d’execució contingudes a
la clàusula vint-i-unena, a l’inici del contracte i durant tota la vigència del
mateix.
I per que consti, signo aquesta declaració responsable.
Reus, a la data que consta al peu de signatura d’aquest document.

(Signatura electrònica)
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ACORD DE CORRECCIÓ D’ERROR MATERIAL EN ELS PLECS DE CLAUSULES
ADMINISTRATIVES QUE REGULEN EL SERVEI DE NETEJA A REALITZAR A LES
INSTAL·LACIONS DE REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, S.A. (REDESSA)
EXPEDIENT 032021

Com antecedents del present acord cal esmentar l’informe de necessitats de
contractació de 16 de juny de 2021, el Plec de prescripcions tècniques de la
mateixa data i el Plec de clàusules administratives de 17 de juny de 2021 per
a la contractació del servei de neteja a realitzar a les instal·lacions de REDESSA.
Consta l’informe favorable del Departament de Coordinació d’empreses
municipals i Defensa jurídica de data 2 de setembre del 2021 de l’Ajuntament
de Reus, emès amb caràcter previ a la publicació al perfil del contractant de
la present licitació, havent implementat les observacions en ell manifestades i
atenent que el departament d’Intervenció de l’Ajuntament de Reus no emet
informe de control econòmic financer, als efectes de supervisió i control jurídic
en matèria de contractació pública.
Atès que el valor estimat del contracte és de 1.213.399,44 € (sense IVA), i tenint
en compte que el servei referenciat s’adjudicarà pel procediment obert i
tramitació ordinària, regulat els articles 156 a 158 de la LCSP i subjecte a
regulació harmonitzada, al ser el valor estimat superior a 214.000 euros, a
l’empara de l’article 22.1.b de la LCSP.
Consta que en data 17 de setembre de 2021 es va trametre anunci de licitació
al DOUE, que es va publicar el dia 22 de setembre i anunci de licitació al perfil
del contractant de REDESSA en data 17 de setembre de 2021.
Atès què REDESSA com poder adjudicador que no té el caràcter
d’Administració Pública està subjecta a les disposicions de la LCSP i totes
aquelles normes de caràcter general i especial aplicables als contractes del
sector públic, així com el que es preveu en el Plec de clàusules administratives
i tècniques, i al contracte que es formalitzi.
Atès que s’ha observat un error material en l’ANNEX 2.- Model d’Oferta
Econòmica i Criteris Quantificables de forma automàtica mitjançant fórmula,
que consisteix en l’omissió de la part corresponent a les millores de caràcter
tècnic especificades en l’ANNEX 3 del mateix plec. No es tracta de criteris nous
o no previstos en el plec, eren públics i de general coneixement amb la simple
lectura de l’ANNEX 3, tal com també s’especifica en la Clàusula Dissetena del
Plec Administratiu.
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Atès que la Clàusula Tretzena del Plec de Clàusules Administratives especifica
que la documentació del Sobre C ha de seguir el model de l’Annex 2, és
procedent corregir l’error material i incorporar en el seu modelatge els criteris
ja especificats, d’acord amb el previst en l’article 122.1 de la Llei de Contractes
del Sector Públic quan a la rectificació d’errors materials o de fet i el previst en
l’article 109 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre.
Atès què REDESSA com a poder adjudicador a de garantir l’efectivitat dels
principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i
no-discriminació, es considera adient atorgar un nou període de tretze dies
més per a presentar les ofertes, des de la data de remissió de l’anunci de
rectificació al DOUE. També es farà el corresponent anunci de rectificació i
ampliació de termini en el perfil del contractant.
Per tots aquests motius, actuant en qualitat d’òrgan de contractació de
REDESSA, tal com consta en l’escriptura de nomenament com a Gerent i
atorgament de poders atorgada per la Consellera Delegada en data 7
d’agost del 2020 davant el Notari Senyor José Miguel Mezquita García-Granero
i núm. del seu protocol 1.255,
ACORDO
Primer.- Rectificar per error material l’Annex 2 del Plec de Clàusules
Administratives que regeixen la licitació per procediment obert harmonitzat del
servei de neteja a realitzar en les instal·lacions de REDESSA (Expedient 032021),
incorporant l’apartat de millores tècniques descrites en l’Annex 3 del Plec.
Segon.- Ampliar el termini per a presentar les ofertes de les empreses
interessades en participar en el procediment de licitació, tretze dies més des
de la data de remissió de l’anunci de rectificació al DOUE i fer-ho públic per
mitjà del perfil del contractant de REDESSA.
Tercer.- Publicar l’Annex 2 del Plec de Clàusules Administratives corregit en el
perfil del contractant de REDESSA.
Reus, a la data de la signatura

ALBERT BORONAT AVIÀ
GERENT de REDESSA
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ACORD DE CORRECCIÓ D’ERROR MATERIAL EN ELS PLECS DE CLAUSULES
ADMINISTRATIVES i AMPLIACIÓ DE TERMINI EN RELACIÓ A LA LICITACIÓ DEL
SERVEI DE NETEJA A REALITZAR A LES INSTAL·LACIONS DE REUS
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, S.A. (REDESSA) EXPEDIENT 032021

Com antecedents del present acord cal esmentar l’informe de necessitats de
contractació de 16 de juny de 2021, el Plec de prescripcions tècniques de la
mateixa data i el Plec de clàusules administratives de 17 de juny de 2021 per
a la contractació del servei de neteja a realitzar a les instal·lacions de REDESSA.
Consta l’informe favorable del Departament de Coordinació d’empreses
municipals i Defensa jurídica de data 2 de setembre del 2021 de l’Ajuntament
de Reus, emès amb caràcter previ a la publicació al perfil del contractant de
la present licitació, havent implementat les observacions en ell manifestades i
atenent que el departament d’Intervenció de l’Ajuntament de Reus no emet
informe de control econòmic financer, als efectes de supervisió i control jurídic
en matèria de contractació pública.
Atès que el valor estimat del contracte és de 1.213.399,44 € (sense IVA), i tenint
en compte que el servei referenciat s’adjudicarà pel procediment obert i
tramitació ordinària, regulat els articles 156 a 158 de la LCSP i subjecte a
regulació harmonitzada, al ser el valor estimat superior a 214.000 euros, a
l’empara de l’article 22.1.b de la LCSP.
Consta que en data 17 de setembre de 2021 es va trametre anunci de licitació
al DOUE, que es va publicar el dia 22 de setembre i anunci de licitació al perfil
del contractant de REDESSA en data 17 de setembre de 2021.
En data 30 de setembre de 2021 es va publicar, en el perfil del contractant,
una rectificació de l’Annex 2.- Model d’Oferta Econòmica i Criteris
Quantificables de forma automàtica mitjançant fórmula, ampliant el termini de
presentació de les ofertes fins el dia 2 de novembre de 2021.
Atès què REDESSA com poder adjudicador que no té el caràcter
d’Administració Pública està subjecta a les disposicions de la LCSP i totes
aquelles normes de caràcter general i especial aplicables als contractes del
sector públic, així com el que es preveu en el Plec de clàusules administratives
i tècniques, i al contracte que es formalitzi.
Atès que s’ha observat un error material en l’ANNEX 4.- Subrogació de Personal,
tenint en compte el previst en l’article 130 de la LCSP, en relació a les dades
del personal a subrogar que s’han de facilitar, és procedent corregir l’error
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material i incorporar les dades corresponents a la subrogació de les persones
que presten el servei, d’acord amb el previst en l’article 122.1 de la Llei de
Contractes del Sector Públic quan a la rectificació d’errors materials o de fet i
el previst en l’article 109 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre.
La taula complerta de dades corresponen al personal a subrogar, Annex 4, ja
ha estat publicada en el perfil del contractant de REDESSA a les 11:05 hores.
Atès què REDESSA com a poder adjudicador ha de garantir l’efectivitat dels
principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i
no-discriminació, es considera adient atorgar un nou període de vint dies més
per a presentar les ofertes, des de la data de remissió de l’anunci de
rectificació al DOUE. També es farà el corresponent anunci de rectificació i
ampliació de termini en el perfil del contractant.
Per tots aquests motius, actuant en qualitat d’òrgan de contractació de
REDESSA, tal com consta en l’escriptura de nomenament com a Gerent i
atorgament de poders atorgada per la Consellera Delegada en data 7
d’agost del 2020 davant el Notari Senyor José Miguel Mezquita García-Granero
i núm. del seu protocol 1.255,
ACORDO
Primer.- Rectificar per error material l’Annex 4 del Plec de Clàusules
Administratives que regeixen la licitació per procediment obert harmonitzat del
servei de neteja a realitzar en les instal·lacions de REDESSA (Expedient 032021),
incorporant les dades que mancaven del personal a subrogar.
Segon.- Ampliar el termini per a presentar les ofertes de les empreses
interessades en participar en el procediment de licitació, vint dies més des de
la data de remissió de l’anunci de rectificació al DOUE i fer-ho públic per mitjà
del perfil del contractant de REDESSA.
Tercer.- Deixar constància de la publicació de les dades de l’Annex 4 del Plec
de Clàusules Administratives corregit en el perfil del contractant de REDESSA.
Reus, a la data de la signatura

ALBERT BORONAT AVIÀ
GERENT de REDESSA

2

ACORD DE CORRECCIÓ D’ERROR MATERIAL EN ELS PLECS DE CLAUSULES
ADMINISTRATIVES QUE REGULEN EL SERVEI DE NETEJA A REALITZAR A LES
INSTAL·LACIONS DE REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, S.A. (REDESSA)
EXPEDIENT 032021

Com antecedents del present acord cal esmentar l’informe de necessitats de
contractació de 16 de juny de 2021, el Plec de prescripcions tècniques de la
mateixa data i el Plec de clàusules administratives de 17 de juny de 2021 per
a la contractació del servei de neteja a realitzar a les instal·lacions de REDESSA.
Consta l’informe favorable del Departament de Coordinació d’empreses
municipals i Defensa jurídica de data 2 de setembre del 2021 de l’Ajuntament
de Reus, emès amb caràcter previ a la publicació al perfil del contractant de
la present licitació, havent implementat les observacions en ell manifestades i
atenent que el departament d’Intervenció de l’Ajuntament de Reus no emet
informe de control econòmic financer, als efectes de supervisió i control jurídic
en matèria de contractació pública.
Atès que el valor estimat del contracte és de 1.213.399,44 € (sense IVA), i tenint
en compte que el servei referenciat s’adjudicarà pel procediment obert i
tramitació ordinària, regulat els articles 156 a 158 de la LCSP i subjecte a
regulació harmonitzada, al ser el valor estimat superior a 214.000 euros, a
l’empara de l’article 22.1.b de la LCSP.
Consta que en data 17 de setembre de 2021 es va trametre anunci de licitació
al DOUE, que es va publicar el dia 22 de setembre i anunci de licitació al perfil
del contractant de REDESSA en data 17 de setembre de 2021.
En data 30 de setembre de 2021 es va publica en el perfil del contractant
rectificació d’error material en l’Annex 2 del PCAP, prolongant-se el termini de
presentació d’ofertes. L’anunci va ser publicat en el DOUE en data 5 ‘octubre
de 2021 (tramès el dia 30 de setembre de 2021 per a la seva publicació).
En data 20 d’octubre es va publicar en el perfil del contractant, rectificació de
l’Annex 4 del PCAP, atès que no s’havien inserit les dades econòmiques i
d’altres dels contractes laborals a subrogar. Es va prolongar la data de
presentació de les ofertes de les empreses interessades. L’anunci de
rectificació es va publicar en el DOUE en data 25 d’octubre de 2021 (tramès el
dia 20 d’octubre de 2021 per a la seva publicació)
Atès què REDESSA com poder adjudicador que no té el caràcter
d’Administració Pública està subjecta a les disposicions de la LCSP i totes
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aquelles normes de caràcter general i especial aplicables als contractes del
sector públic, així com el que es preveu en el Plec de clàusules administratives
i tècniques, i al contracte que es formalitzi.
Correccions a realitzar
1.- Atès que s’ha observat error material en el Quadre de Característiques de
la Licitació (Lletra C – Pressupost base de licitació), en la Clàusula 3.3., en la
Clàusula 13 del Plec Administratiu quan es tracta el Sobre C i en l’ANNEX 2.Model d’Oferta Econòmica i Criteris Quantificables de forma automàtica
mitjançant fórmula.
Concretament, l’actual redacció del Quadre de Característiques, Lletra C, la
Clàusula 3.3. i la Clàusula 13 del PCAP al tractar el Sobre C, junt amb l’Annex
2, pot donar interpretacions diferents a com s’ha de presentar l’oferta a
avaluar automàticament, en concret quan al preu total ofertat i els preus
unitaris.
Quan als preus unitaris que expressa la Lletra C (Pressupost base de licitació)
del Quadre de Característiques de la Licitació no inclouen ni el benefici
industrial (6%) ni tampoc les despeses generals d’estructura (4%); alhora es diu,
en la Lletra C) del Quadre de Característiques (i en la Clàusula 13 al tractar el
Sobre C), que la multiplicació dels preus unitaris per les hores previstes per a la
durada inicial (les dues primeres anualitats del contracte), determinarà l’oferta
global que serà puntuada amb la fórmula de l’apartat B) de l’ANNEX 3, relatiu
als criteris d’adjudicació.
Tot seguit la Lletra C) del Quadre de Característiques inclou una taula amb el
desglossament dels costos directes (salarials) i els indirectes (benefici industrial i
despeses generals d’estructura).
Si es multipliquen les hores previstes en el Plec Tècnic (apartat 1.3.2. Gestió del
Servei) pel preu unitari determinat en la Lletra C del Quadre de
Característiques, el resultat és igual als costos salarials (costos directes), sense
comptar els costos indirectes. Per altra banda, en el darrer paràgraf del primer
full de l’Annex 2 (oferta econòmica), es fa constar que “aquests serveis
inclouen en tot cas, mà d’obra, materials, dietes i despeses per desplaçaments,
i qualsevol altre tipus de despesa que es derivi de la seva prestació”.
Es tracta d’un error material en la redacció del Plec, en concret la Lletra C, del
Quadre de Característiques, la Clàusula 3.3. i la Clàusula 13 al tractar el Sobre
C, i en l’Annex II, que cal corregir, d’acord amb el previst en l’article 122.1 de
la Llei de Contractes del Sector Públic quan a la rectificació d’errors materials
o de fet i el previst en l’article 109 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre.
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Tant mateix, per tal d’aclarir el mode de presentar l’oferta, es rectifica l’Annex
2, primera pàgina, suprimint els dos darrers paràgrafs, aclarint el redactat de
l’oferta a presentar i els preus unitaris, i el quadre que ha de desglossar el preu
hora del netejador i separadament el del netejador especialista.
Atès què REDESSA com a poder adjudicador a de garantir l’efectivitat dels
principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i
no-discriminació, el termini per a la presentació d’ofertes és de trenta dies
naturals que finalitzava el 22 de novembre, pel que es considera adient atorgar
un nou període de presentació d’ofertes, que finalitzarà el dia 15 de desembre
de 2021, publicant-se l’avís en el perfil del contractant i en el DOUE
Per tots aquests motius, actuant en qualitat d’òrgan de contractació de
REDESSA,
ACORDO
Primer.- Rectificar per error material la Lletra C del Quadre de Característiques
del Contracte, modificant el paràgraf que tot seguit es reprodueix, quedant el
seu redactat tal com s’especifica seguidament,
La multiplicació de cadascun d’aquests preus unitaris per les hores
previstes per a la durada inicial (les dues primeres anualitats del
contracte), més les Despeses Generals d’Estructura i el Benefici
Industrial, determinarà l’oferta global que serà puntuada d’acord amb
la fórmula de l’apartat B) de l’Annex 3, relatiu als criteris d’adjudicació.
Segon.- Rectificar, per error material, la Clàusula 3.3. del Plec de Clàusules
Administratives, en concret el tercer paràgraf, que queda redactat tal com
s’especifica seguidament,
El cost de cada servei de neteja vindrà determinat pel nombre d’hores
de servei de neteja efectuats, desglossats segons el tipus d’hora,
multiplicat per la quantia del preu hora que correspongui, més les
Despeses Generals d’Estructura i el Benefici Industrial.
Tercer.- Rectificar per error material l’apartat del SOBRE C de la Clàusula 13.2.
Contingut dels Sobres, del Plec de Clàusules Administratives, modificant el
paràgraf que tot seguit es reprodueix, quedant el seu redactat tal com
s’especifica seguidament,
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La multiplicació de cadascun d’aquests preus unitaris per les hores
previstes per a la durada inicial (les dues primeres anualitats del
contracte), més les Despeses Generals d’Estructura i el Benefici
Industrial, determinarà l’oferta global que serà puntuada d’acord amb
la fórmula de l’apartat B) de l’Annex 3, relatiu als criteris d’adjudicació.

Quart.- Rectificar per error material l’Annex 2 del Plec de Clàusules
Administratives que regeixen la licitació per procediment obert harmonitzat del
servei de neteja a realitzar en les instal·lacions de REDESSA (Expedient 032021),
suprimint els dos últims paràgrafs de la primera pàgina i el quadre en el que
s’ha d’expressar el preu hora de netejador i preu hora de netejador
especialista. Alhora es demanarà el preu del servei per una anualitat, a més
del preu per la durada inicial.
Cinquè.- Publicar aquest acord i
l’Annex 2 del Plec de Clàusules
Administratives corregit en el perfil del contractant de REDESSA.
Sisè.- Ampliar el termini per a presentar les ofertes de les empreses interessades
en participar en el procediment de licitació, fins el dia 16 de desembre de 2021.
Publicar aquest nou termini al DOUE i fer-ho públic per mitjà del perfil del
contractant de REDESSA.
Reus, a la data de la signatura

ALBERT BORONAT AVIÀ
GERENT de REDESSA
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL SERVEI DE NETEJA A REALITZAR A LES
INSTAL·LACIONS DE REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, S.A. (REDESSA).

1. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI A REALITZAR
1.1. OBJECTE DEL CONTRACTE
Es redacta el present Plec de Prescripcions Tècniques per establir les condicions
tècniques a què s’han de sotmetre els licitadors que presentin ofertes per al
Contracte del SERVEI DE NETEJA A REALITZAR A LES INSTAL·LACIONS DE REUS
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, S.A. (REDESSA).
1.2. INSTAL·LACIONS SUBJECTES AL SERVEI
REDESSA actualment gestiona activitats de centres de negocis i empreses, fires i
congressos, habitatges de protecció oficial i terrenys, entre d’altres. A continuació es
detalla la infraestructura objecte del plec:
- Edifici Tecnoparc (on s’hi ubica el Centre d’empreses Tecnoredessa i firaReus): Av.
de Bellissens, 40-42 de Reus. Amb una superfície aproximada de 43.000 m2.
L'edifici Tecnoparc és una construcció emblemàtica i polivalent, tant pel seu disseny
com pels serveis que ofereix, situat a la rotonda central del polígon industrial amb el
mateix nom. En aquestes instal·lacions comparteixen espai el Centre de Fires i
Convencions, de firaReus i el Centre d'Empreses de Tecnoredessa. Centrat sobretot
en les empreses tecnològiques i de la nova economia, Tecnoredessa ofereix a
persones emprenedores i a empreses serveis d'alt valor afegit en uns equipaments
especialitzats d'aproximadament 5.000 m2 per al desenvolupament de la seva
activitat.
Per una banda s’ha de cobrir de manera habitual la neteja del centre de negocis
Tecnoredessa, tant zones comunes com despatxos arrendats per clients de Redessa
així com la neteja de les fires, convencions i congressos que es generin al llarg del
període per firaReus.
- Edifici CEPID (Centre Empresarial per a la investigació i el Desenvolupament): Av.
Cambra de Comerç, 42 de Reus. Amb una superfície aproximada de 10.000 m2.
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- Edifici REDESSA 1 (Centre d’empreses): Camí de Valls, 81-87 de Reus. Amb una
superfície aproximada de 10.000 m2.
L’Edifici CEPID i REDESSA 1 tenen el mateix objecte que el Centre d’empreses
Tecnoredessa, per tant s’ha de cobrir de manera habitual la neteja d’aquests
centres, tant zones comunes com algun espai arrendat per REDESSA sempre i quan
algun client ho sol·liciti.
REDESSA compta amb una divisió d’Habitatge de marcat caire social i servei al
ciutadà, aquestes són les promocions d’habitatge ubicades a Reus, objecte del plec,
de manera periòdica s’ha de realitzar neteja espais comuns.
-La Patacada: promoció de 46 habitatges al c. d’Alt del Carme, 53-55.
-Mas Bertran I: promoció de 30 habitatges al c. Pintor Fuster, 75.
-Mas Bertran II: promoció de 68 habitatges al c. de Cantàbric, 34 i c. Antoni Martí i
Bages, 31.
-Granja Massó: promoció de 16 habitatges al c. de la Comunitat de Múrcia, 4.
Addicionalment es podran incloure altres instal·lacions propietat de REDESSA no
contemplades al present plec tècnic.
1.3. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI
Servei de neteja a diferents instal·lacions de REDESSA, en determinats casos de
manera periòdica i d’altres puntuals o ocasionals.
La presència física que exigeix el servei es cobrirà amb el nombre de netejadores que
determini l’empresa en compliment a la normativa vigent. La contractació del
personal s’ajustarà a la normativa laboral vigent, atesa la qualificació professional i
als convenis laborals del sector. No s’establirà cap vincle ni relació laboral entre el
personal i REDESSA, assumint l’entitat adjudicatària totes les despeses de personal i
càrregues socials.
El treball de neteja es fa de manera que, en cap moment, es vegi pertorbat el
funcionament normal de les activitats que es desenvolupen en les dependències i
instal·lacions objecte d’aquest contracte.
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La prestació del servei haurà d’ajustar-se a tot el que s’estableix a la normativa
vigent. En aquest sentit, l’adjudicatària estarà obligada a facilitar a l’empresa la
informació pertinent a la normativa per tal d’adequar-la a cadascuna de les
prestacions de servei previstes.
1.3.1 Àmbit funcional
Netejar les dependències de REDESSA garantint en tot moment la seguretat tant dels
treballadors i treballadores com dels usuaris de l’espai.
Entenem per netejar l’actuació concreta sobre els següents àmbits:
a. Airejar i ventilar totes les dependències.
b. Terres: escombrar o aspirar, segons la tipologia dels espais i el seu entorn, fregar i
desinfectar, tots els paviments interiors, utilitzant productes captadors de pols.
c. Porxos: escombrar i fregar (si és necessari), porxos, voreres interiors, patis interiors i
zones similars.
d. Teixits: aspirar moquetes, catifes, tapisseries, cortines i altres elements similars.
e. Mobiliari: neteja en sec (pols) i mullat, amb baieta i netejador adequat, de tot el
mobiliari (taules, cadires, armaris, prestatges, elements decoratius, etc.) inclòs
elements de vidre. En especial les ditades en les zones de més contacte.
f.

Buidat i neteja de la totalitat de papereres i altres tipus de recipients habilitats per
a la recollida separada de diferents materials (paper, envasos, etc.). Cada tipus
de residu serà dipositat selectivament al seu contenidor corresponent situat a la
via pública. Subministrament i col·locació de bosses adaptades a cada recipient.

g. Equips d’oficina: neteja en sec i mullat dels equips d’oficines com ara ordinadors,
telèfons, fax, impressores i altres aparells similars. La neteja de les pantalles dels
ordinadors s’haurà d’efectuar amb un drap de textura suau i en sec. Mai utilitzar
productes de neteja que puguin malmetre el funcionament de les pantalles
planes.
h. Portes: neteja en sec (pols) i mullat de portes interiors i exteriors, per les dues cares,
inclosos el vidres, com els marcs i bastiments.
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i.

Sòcols i altres: neteja en sec (pols) dels sobres de sòcols, arrambadors, ampits,
finals d’enrajolats i similars.

j.

Sanitaris: neteja, fregada, desinfecció i desodorització profunda amb detergent i
bactericida, de rajoles, peces sanitàries, aixetes, miralls i paviments dels vestidors,
serveis sanitaris públics i privats.

k. Escales: neteja en sec (pols) i mullat d’escales (graons, baranes, passamans, etc.).
l.

Ascensors, aparells elevadors i plataformes elevadores per a persones de mobilitat
reduïda: neteja en sec (pols) i mullat de l’interior de la cabina, miralls, botoneres,
portes (interior i exterior), mecanismes, guies, etc.

m. Instal·lacions: eliminació de pols, amb baieta i netejador adequat de canonades,
aparells de calefacció (radiadors), climatització, refrigeració, punts de llum
(làmpades, fluorescents, etc.), siguin o no de difícil accés. Les de difícil accés les
netejaran el personal especialitzat.
n. Vidres: neteja de la totalitat de vidres interiors i exteriors. La neteja dels vidres es
realitzarà per personal especialitzat de la pròpia empresa que disposarà del
material de neteja i de seguretat necessari (armilles de protecció, cordes de
subjecció, sabatilles antilliscants, plataformes elevadores, etc.), demanant els
permisos necessaris, quan sigui el cas, per a realitzar de manera òptima aquestes
tasques. A part d’aquesta neteja general les netejadores netejaran: els vidres de
les portes d’accés, els vidres baixos i els de les portes interiors es netejaran
periòdicament, tant de les zones comunes com els despatxos que es netegin sota
demana pels clients de REDESSA.
o. Finestres i accessoris: neteja en sec (pols) i mullat de guies, marcs, persianes, reixes,
lamel·les, claraboies, etc. Aquestes feines les realitzarà personal especialitzat al
mateix temps que els vidres.
p. Poliment i encerat mecànic amb productes antilliscants i abrillantadors dels
paviments de terratzo, granits i similars que ho permetin, realitzat per personal
especialitzat.
q. Subministrament i distribució de paper higiènic, sabó per les mans, tovalloletes de
paper, rotlles de paper industrial, ambientadors i altres productes que siguin
necessaris, inclosos els dosificadors, escombretes de wc i el seu manteniment.
r.

Pissarres: neteja en sec (pols) i mullat amb productes adequats.
4

s. Joguines i material de psicomotricitat: neteja en sec (pols) i mullat.
t.

Contenidors higiènics: buidat i neteja de la totalitat dels contenidors.
Subministrament i col·locació de bosses adaptades a cada recipient.

u. Altres serveis no descrits específicament, però que siguin necessaris per a obtenir
el nivell desitjat de neteja.
v. En els edificis on la neteja es faci fora de l’horari del personal que l’utilitza, el
personal de neteja farà el tancament d’aquest. El personal farà el tancament de
les portes, finestres, persianes, porticons i altres elements que donen a l’exterior, el
tancament de llums, equips de climatització i la resta d’equips que consumeixen
energia i la posada en funcionament de l’alarma en cas d’haver-n’hi.
w. Feines extraordinàries, REDESSA podrà sol·licitar feines extraordinàries motivades
per serveis d’urgència (fregar escapament d’aigua, netejar desperfectes degut
a inclemències del temps, qualsevol contingència inesperada...).
1.3.2. Gestió del Servei
Dotacions d’hores específiques de REDESSA:

Càlcul en funció de les tasques mínimes demanades. Cal tenir clar també les
freqüències mínimes de tasques que es requereixen en el full detall de tasques,
que formen part del present annex. El càlcul està basat en un any Estàndard
activitat REDESSA sense COVID-19.
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Període anual en el qual s’ha de prestar el servei
Divisió REDESSA: 12 mesos de servei, majoritàriament permanent i programat.
Divisió HABITATGE / FIRAREUS : serveis puntuals i/o extraordinari.
Elaboració de Planificacions
L’adjudicatari haurà de desenvolupar en el cas, que no es disposi d’ells, i en el
termini màxim de tres mesos a partir de la signatura del contracte, els següents
Plans o programes d’actuació:
•
•
•
•

Pla de prevenció de riscos laborals de tots els llocs de treball inclosos
en aquest plec (específics del centre).
Pla de qualitat de tots els processos desenvolupats pels llocs de treball
d’aquest plec.
Pla de neteja i desinfecció de cadascun dels centres objecte
d’aquesta licitació.
Pla de formació del personal de neteja.

Seguiment, supervisió i control del servei de neteja
El control s’articularà desenvolupant un “Sistema de control de la prestació del
servei”, que portarà a terme l’empresa adjudicatària i que detallarà
degudament en el seu programa de treball. Aquest sistema de control es
fonamentarà en quatre tipus de controls:
a) Control d’assistència: que identificarà el possible absentisme i regularà el
compliment d’hores efectives de treball realitzat per part dels treballadors de
l’empresa adjudicatària.
b) Control d’activitats: que identificarà el grau de compliment de les
prescripcions tècniques (tasques i freqüències) estipulades i/o millorades en
l’oferta.
c) Control qualitatiu: que identificarà el nivell de qualitat de la neteja
aconseguit durant la prestació del servei, es farà mitjançant “check list”
específics per cada dependència, on s’avaluaran una sèrie d’ítems, indicant
si estan nets o no, en funció de les periodicitats establertes.
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d) Control higiènic de superfícies: en funció dels resultats qualitatius es podran
realitzar controls higiènics de superfícies, per tal de veure si s’apliquen els
protocols adequats i si la neteja és efectiva.
Aquests controls donaran lloc a l’avaluació dels serveis i es lliurarà un informe
trimestral dels resultats obtinguts a REDESSA, podent donar lloc a analitzar un a
proposta de millora que es pugui detectar.
Materials i productes
L’adjudicatari aportarà pel seu compte i càrrec la totalitat del material,
productes i utillatge que siguin necessaris per a la prestació del servei, incloses
les bosses de brossa i de reciclatge (de totes les fraccions) per col·locar en les
papereres i centres intermedis de reciclat.
Aquests productes i materials estaran adaptats pel que fa a la seva utilització a
les peculiaritats específiques del servei, de la instal·lació, compliran les
normatives vigents en aquesta matèria i estaran plenament adequats a les
tècniques de neteja necessàries, segons les necessitats de cada centre.
L’adjudicatari haurà de lliurar abans de l'inici dels treballs, objecte d'aquests plecs,
la documentació relativa a tots els productes que utilitzarà en la seva execució
i proporcionarà els manuals d’instruccions, si s’escau, i les fitxes tècniques dels
materials utilitzats per tal de desenvolupar el servei adjudicat amb la finalitat de
configurar un quadern de consulta.
Els materials i els productes emprats no seran nocius per a les persones i
respectaran al màxim la protecció del medi ambient i la normat iva vigent
durant el termini d’execució del contracte.
En la mesura que sigui possible i sempre que estiguin presents en el mercat,
s'utilitzaran productes biodegradables, amb PH neutre i envasats en materials
reciclables.
L’empresa adjudicatària haurà de facilitar, tant al personal que designi per a
desenvolupar el servei adjudicat com per al responsable del contracte, tota
aquella informació que es cregui adient per tal d’evitar errors i accidents als
centres de cada ens.
Una vegada examinats tots els productes el responsable del contracte de cada
ens perceptor del servei autoritzarà l'ús dels productes que cregui convenients
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per ser utilitzats a les seves instal·lacions i sol·licitarà el canvi dels que no siguin
adequats.
Queda expressament prohibida la utilització de productes que continguin
formaldehids, clorbenzols i paradiclorofenols.
Cal que l'adjudicatari aporti els productes de neteja i tècnics necessaris en
cas que algun treballador/usuari dels centres objecte del contracte tingui
hipersensibilitat química.
Serà responsabilitat de l’adjudicatari la gestió correcte pel seu reciclatge, bé
per retorn al productor, bé per lliurament a una deixalleria, o bé per qualsevol
altre sistema de gestió de residus autoritzat. També s’haurà de tenir cura en
la tria selectiva de les deixalles. Així mateix serà responsable de la cura,
manipulació i custòdia dels productes, quedant sempre sota control directe
o degudament tancat i emmagatzemat.
L’empresa adjudicatària serà responsable en tot moment i assumirà al seu
càrrec les despeses de la neteja, el manteniment, reparació i el cost de
substitució de l’utillatge i equipament utilitzat per a la prestació del servei
durant la vigència del contracte.
Serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària introduir maquinària, equips
auxiliars, eines, i de forma general qualsevol avenç tecnològic susceptible de
millorar la qualitat, productivitat o resultats de la prestació.
Les inversions corresponents aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària.
Totes les despeses de compra dels productes i materials necessaris per a la
prestació del servei seran a càrrec de l’adjudicatari.
Maquinària i útils
La maquinària dipositada pel contractista per l'exercici del serv ei estarà
degudament identificada i disposarà d'una fitxa tècnica, en la que
s'establiran les revisions, pla de manteniment i calendari de reposició o
substitució dels elements fungibles (raspalls, filtres, líquids, etc.). Informarà de
les operacions a realitzar i si per dur-les a terme es requereix algun espai
específic o es portaran a terme fora de la instal·lació on estan assignades.
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La maquinària implantada en el servei ha de ser nova, en prefecte estat de
funcionament.
L'adjudicatari
serà
responsable
del
manteniment,
custòdia
i
emmagatzematge de la maquinària i de tots els estris necessaris per al seu
ús, i es farà càrrec de tots els costos associats a la maquinària implantada.
L’adjudicatari haurà d’aportar la maquinària segons necessitat per tal de
poder realitzar de la manera més eficient possible les diferents tasques de
neteja que es contracten, sense cap cost extra per l’ens contractant :
- Calen màquines de fregar per tal d’optimitzar la neteja diària de terres
d’espais diàfans com passadissos. (principalment espai firal)
- Aspiradors professionals i/o industrials de pols/aigua de diferents capacitats, per
facilitar la neteja de sorra, pols, en llocs de difícil accés o poder absorbir aigua
en cas de fuites, petites inundacions, etc.
- Medis per optimitzar i agilitzar les neteges de finestres, vidres elevats, persianes
elevades, lames en alçada, exteriors elevats... I aplicació de productes tapa
porositats pels vidres per millorar l’aspecte i durabilitat de les neteges, sobretot
en vidres exteriors.
- Elevador: disponibilitat, per quan faci falta, d’un elevador, sense cost per l’ens
contractant. Especialment per les feines extres que requereixin treballs en
alçada, o per les neteges de vidres i altres elements en alçada que requereixin
la seva utilització, per tal de poder realitzar les tasques de neteja amb el millor
resultat possible.
- Maquinària suficient i adequada per realitzar tasques d’abrillantar i/o decapar.
- Sistema de neteja injecció-extracció professional i/o industrial per neteja de
tapisseries i/o moqueta.
- Sistema de neteja amb aigua a pressió amb possibilitat de generar aigua
calenta, per facilitar tractaments o neteges agressives en determinats casos.
- Maquinària adequada per netejar les cuines dels centres que ho precisin,
maximitzant l’eliminació del greix que s’hi genera, tant per terres, com per parets,
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i altres superfícies. En aquests i d’altres espais és necessària la utilització de
màquines que netegen amb vapor, per tal d’optimitzar-ne la neteja.
- Així com tots els accessoris i consumibles que necessita la maquinària.
-Bufadores de fulles per zones comuns exteriors, mínim una per centre de
negocis.
- Cal proporcionar el material necessari a tots/es treballadors/es per tal que
puguin realitzar les seves tasques de la manera més eficient i segura possible:
carros de neteja professionals per totes les treballadores, amb sistema de doble
cubell per fregar els terres, sistema de gestió residus (paper, envasos, residus),
sistema de codi de colors per neteja de les diferents zones i superfícies, etc.
A banda de les màquines necessàries per a la neteja ordinària, l’adjudicatari ha
d’aportar els útils o màquines necessàries per fer front a les puntes de servei que
puguin existir a causa de necessitats puntuals, incidències o alguna
emergència que pugui sorgir.
Tractaments i neteges de vidres dels edificis de REDESSA:
La neteja i l’estat de neteja dels vidres dels edificis de REDESSA és un element
sensible a tenir molt en compte, ja que un bon estat de la neteja dels vidres
produeix un augment positiu de la sensació de neteja. De manera que, per
exemple unes oficines d’atenció al públic amb els vidres nets, o amb els vidres
bruts, la sensació de neteja és molt diferent encara que la resta de l’oficina estigui
correctament neta. Per tal de fer èmfasis en aquest fet, és necessària que l’oferta
inclogui la planificació anual de neteges de vidres, on s’inclogui mínim un
tractament anual a tots els vidres, amb productes que proporcionin una capa
permanent protectora als vidres dels edificis de REDESSA.
La finalitat de la capa permanent és:
-Fer reduir dràsticament el temps de neteja, ja que la brutícia no s'hi incrusta un cop
el producte ja s'ha aplicat.
-Allargar la sensació de vidre net.
-Ajudar a prevenir el creixement de bacteris.
-Protecció completa contra els efectes corrosius de l'aigua, agents químics, pols,
brutícia, etc.
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Cal aportar detall del producte que s’aplicarà. Cal tenir en compte també que
per aplicar aquest producte caldrà la mà d’obra adequada per poder-ho fer
correctament.
D’altra banda, com s’ha expressat en altres apartats, caldrà dotar al servei dels
útils i maquinària adequats per tal de poder fer totes els neteges i tractaments
demanats. Tenint en compte que hi ha forces vidres en alçada on es necessària la
utilització de perxes i/o elevadors per tal de poder-hi accedir.
Consumibles
L’empresa adjudicatària haurà d’aportar pel seu compte i càrrec la totalitat dels
materials i productes que siguin necessaris per la prestació dels serveis.
Els consumibles, com poden ser les bosses d’escombraries, ambientadors,
productes de neteja, higiènics, detergents, netejavidres i d’altres, es consideren
inclosos en el preu/hora del servei d’aquest plec. Aquests seran de qualitat
contrastada i no es podran utilitzar substàncies químiques perilloses per al medi
ambient i no suposaran un risc ni pels treballadors de l’empresa adjudicatària ni
pels usuaris dels serveis ni per les instal·lacions de REDESSA.
En cas d’anomalies degudes a la utilització o subministrament de materials que no
reuneixin les característiques anteriors, l’empresa adjudicatària estarà obligada a
assumir el cost de la seva reparació.
Les bosses d’escombraries a subministrar hauran de tenir una resistència i
dimensions adequades (bosses petites per a les papereres i grans per als
contenidors i carros de neteja) i amb colors diferenciats externament en funció de
les diferents fraccions de la recollida selectiva, per garantir una efectiva separació
i recollida selectiva de residus fins al seu abocament final en els contenidors
específics municipals a la via pública o deixalleria.
Pel que fa a la gestió de contenidors higiènics femenins, l’adjudicatari haurà
d’assumir la gestió, implantació, manteniment i el cost del servei de contenidors
higiènics femenins a tots els lavabos de dones on REDESSA ho estimi convenient.
Les unitats higièniques subministrades contindran en el seu interior producte
desinfectant. L’empresa adjudicatària es compromet al canvi programat de les
unitats higièniques mensualment (12 recollides anuals) o quan REDESSA ho
requereixi.
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Concretament i pel que respecta als materials higiènics, cal que l’adjudicatari
subministri els materials higiènics necessaris als diferents centres del lot edificis
REDESSA, a excepció divisió HABITATGE.
Els formats demanats són:
- Garrafa de 5l de sabó de mans nacrat per omplir el dispensador.
- Paper higiènic rotlle industrial.
- Paper higiènic rotlle domèstic, en cas que sigui requerit en algun moment puntual.
- Bosses per compreses.
- Paper de mans tovalloles en Z.
El subministrament d’higiènics i consumibles sempre serà el suficient per a garantir
el correcte desenvolupament del servei. Per tant, s’exigirà un estoc mínim de
seguretat per possibles eventualitats.
REDESSA determinarà si cal instal·lar, algun dispensador de sabó de mans i
escombreta wc addicional als ja existents, sense cap càrrec extra per l’ens
contractant, en tots els centres de REDESSA. L’adjudicatari també s’encarregarà
del manteniment i substitució dels dispensadors de sabó de mans i escombretes
wc.
En relació al paper higiènic, aquest ha de ser de qualitat i amb un alt grau de
dissolució amb l’aigua, per tal d’evitar embussos a les canalitzacions dels diferents
edificis. REDESSA adverteix explícitament d’aquest requisit i en cas d’embús degut
a un material no adequat, carregarà directament la despesa de desembossament
a l’adjudicatari.
Gestió de residus i recollida selectiva
S’hauran de separar les fraccions: paper, envasos i rebuig, en aquelles
dependències on se’n produeixin. S’hauran de recollir per separat i dipositar als
contenidors de cada fracció de la via pública, o en determinats centres en els llocs
indicats per la recollida porta a porta.
L’empresa adjudicatària haurà de proporcionar les corresponents bosses dels
diferents colors per a la recollida de les diferents fraccions de brossa (grogues per
als envasos, negres per al rebuig, blaves per al paper) ja siguin grans o petites
segons les necessitats de cada centre. Aquestes bosses hauran d’estar disponibles
en tots aquells centres i dependències municipals en funció de les fraccions de
residus que generin.
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L’empresa subministrarà, en cas que no hi hagi, o substituirà els que es trobin en
mal estat, els contenidors adients per la recollida selectiva d’envasos, paper i
rebuig.
Així com les papereres i contenidors higiènics (compreses) pels banys (es fa una
estimació de 25 contenidors higiènics femenins aproximadament).
Els responsables de cada centre decidiran en quins llocs van els contenidors. (punts
de producció de residus: impressores, zona ofimàtica, sales reunions, zones
comunes, màquines expenedores, menjadors...)
L’adjudicatari és responsable de la formació del personal de neteja pel correcte
desenvolupament del servei.
La responsabilitat de l’adjudicatari del servei de neteja acaba quan els residus són
lliurats al sistema de recollida municipal correctament i tal com especifica aquest
plec de condicions.
No és responsabilitat del servei de neteja fer una tria de les papereres de rebuig de
cada lloc de treball.
El servei de neteja assegurarà:
PAPER
1.Buidat de papereres de paper i cartó de punt on es generen, cap als punts de
recollida de paper, cartó general i gestió correcta de la fracció paper segons
cada dependència (contenidor de selectiva o recollida porta a porta)
ENVASOS
2.El buidat dels punts de recollida d’envasos de plàstic i gestió correcta de la
fracció envasos de plàstic, llaunes i brics dipositant-la al contenidor groc de la via
pública dipositant les bosses d’envasos en la ubicació acordada amb el servei de
recollida de residus municipal.
REBUIG
3.Buidat de papereres de rebuig i gestió correcta de la fracció rebuig dipositant-la
al contenidor de rebuig de la via pública o altre servei proporcionat pel servei de
recollida de residus municipal, de forma diària.
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A més, qualsevol altra fracció que es requereixi segons necessitat.
Desperfectes
L’adjudicatari respondrà de tots els danys i desperfectes que, voluntàriament o
involuntària, causi el personal que presti el servei de neteja, durant l’horari de
prestació del mateix, per la qual cosa haurà de reparar o reposar immediatament
tots els desperfectes causats. Si no ho fes, es descomptarà el cost de reparació i/o
reposició dels desperfectes en la facturació corresponent.
A continuació es detallen freqüències de tasques programades per divisions.
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Quadre orientatiu de tasques programades i habituals a la Divisió REDESSA-Centres de negoci
REDESSA
EDIFICI OFICINES REDESSA 1-TECNOREDESSA-CEPID

FREQÜÈNCIA
DIARI

Airejar i ventilar

x

Escombrar amb tiràs o similar, tractar amb productes captadors de pols tots els paviments.

x

Retirada de pols de superfícies de fàcil accés. Tractar amb productes captadors de pols.

x

Fregat amb productes desinfectants els paviments.
Eliminació de taques dels paviments.

SALES DE
TREBALL,DESPATXOS,OFICINES,SALES DE
REUNIONS

SETMANAL

ANUAL

x
x

Neteja de taules i cadires.

x

Neteja de mobiliari, tractar amb productes captadors de pols.

x

Neteja lloc contacte mans (principalment al voltant de pany de portes).

2 freq/set

Repàs parets, portes de vidre i finestres.

2 freq/set

Neteja a fons de radiadors.

1 freq/any*

Neteja de pols superfícies de difícil accés, alts, i lluminàries.

1 freq/any*

Neteja de parets, racons.

1 freq/any*

Neteja de moquetes.

1 freq/any*

Neteja de taules, cadires i mobiliari a fons.
Netejar, fregar i desinfectar tots els wc i urinaris, utilitzant desinfectants i desincrustants.
Netejar, fregar i desinfectar tots els rentamans, utilitzant desinfectants i desincrustants.

BANYS I VESTUARIS

MENSUAL

Netejar, fregar i desinfectar totes les dutxes, utilitzant desinfectants i desincrustants.
Netejar, fregar i desinfectar tots els terres de les zones sanitàries.
Neteja lloc contacte mans (principalment al voltant de pany de portes).

1 freq/any*
x
x
x**
x
x
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Reposició de material higiènic.

x

Repassar les parets.

x

Neteja a fons de totes les zones sanitàries (parets, portes, wc, rentamans…)

ZONES COMUNS (Passadissos, hall, entrades
centres, escales, office, menjador, cuina)

2 freq/any

Repàs vidres entrada centres.

x

Passar el tiràs i fregar amb productes desinfectants els paviments de halls i entrades dels
centres.

x

Escombrar amb tiràs o similar els paviments, tractant amb productes captadors de pols.

x

Retirada de pols de superfícies de fàcil accés. Tractar amb productes captadors de pols.

x

Retirar taques del terra.

x

Fregat de passadissos amb productes desinfectants.

x

Repàs dels porxos sota cobert, terrasses i balcons.

x

Passar el tiràs per les escales.

x

Fregat amb productes desinfectants els paviments de les escales.

x

Repàs de terres, parets i les guies de l'ascensor.

x

Neteja espais offices, menjadors i cuines dels diferents centres d'empresa

2 freq/dia

Neteja a fons espais offices, menjadors i cuines dels diferents centres d'empresa
Repàs de terres, parets i les guies de l'ascensor.

1 freq/any
x

Neteja a fons de parets, superfícies de difícil accés i alts.

1 freq/any*

Rebuig

RESIDUS

Buidar papereres de cada fracció al contenidors adequat de la
via pública, o dipositar en el lloc acordat per la recollida porta a
porta depenent del centre. Buidar contenidors higiènics femenins.

x

Paper

x

Envasos

x

Higiènics femenins
Neteja dels contenidors

NETEJA DE FINESTRES, PORTES I PARETS DE
VIDRE INTERIOR I EXTERIORS

x
x

Neteja de vidres.

2 freq/any

Neteja dels marcs i guies de les finestres.

2 freq/any

Repàs de lames i persianes.

2 freq/any
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Neteja complerta de persianes i lames (per dins i fora).

x

Els centres on hi hagi balcons i terrasses, repassar-los.

2 freq/set

Les neteges de vidres cal planificar-les de manera que s'interrompi el mínim possible el funcionament normal del centre.

PÀRQUING

Centre Empresa R1, retirada de fulls, papers i escombrat accés entrada principal edifici

x

Centre Empresa R1, Centres Empresa CEPID, neteja pàrquing

1 freq/any

Cal atendre la peculiaritat de cada centre en funció de les instal·lacions, material, horaris i obertura setmanals dels centres.

Observacions:

* depenent de la baixada d'activitat del centre en qüestió, es podran estendre més o menys.
** una vegada al dia sempre que s'hagin utilitzat.
***Nadal, Setmana Santa i agosts període de vacances.
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Informació orientativa tasques programades i habituals a la Divisió FIRAREUS

firaReus

SALES DE
REUNIONS,
AUDITORI I
BUSINESS
ROOM

SETMANAL

MENSUAL

Airejar i ventilar

x

x1

Escombrar amb tiràs o similar, tractar amb productes captadors de pols tots
els paviments.

x1

x2

Retirada de pols de superfícies de fàcil accés. Tractar amb productes
captadors de pols.

x1

x2

Eliminació de taques dels paviments.

X

x1

1juliol

i agost

Neteja de taules i cadires.

X

x1

1juliol

i agost

Neteja de mobiliari, tractar amb productes captadors de pols.

x1

x2

Neteja lloc contacte mans (principalment al voltant de pany de portes).

RECINTE FIRAL

SEMESTRAL

ANUAL COMENTARIS
1juliol

i agost

1De

març a juny i de setembre a novembre la freqüència pot
arribar a ser gairebé diària a la zona de congressos

2juliol

1De

2juliol

març a juny i de setembre a novembre la freqüència pot
arribar a ser gairebé diària a la zona de congressos

1De

març a juny i de setembre a novembre la freqüència pot
arribar a ser gairebé diària a la zona de congressos

i
agost
i
agost

2juliol

i
agost

x

Repàs parets i portes

x

Neteja de pols superfícies de difícil accés, alts, i lluminàries.

x

Neteja de parets, racons.

x

Neteja de taules, cadires i mobiliari a fons.

x

Airejar i ventilar

x

Escombrar amb tiràs o similar, tractar amb productes captadors de pols tots
els paviments.

x

sempre després de la celebració d'una fira o esdeveniment

Retirada de pols de superfícies de fàcil accés. Tractar amb productes
captadors de pols.

x

sempre després de la celebració d'una fira o esdeveniment
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Fregat amb productes desinfectants els paviments.

x

sempre després de la celebració d'una fira o esdeveniment

Eliminació de taques dels paviments.

x

sempre després de la celebració d'una fira o esdeveniment

Neteja de mobiliari, tractar amb productes captadors de pols.

x

sempre després de la celebració d'una fira o esdeveniment

Neteja lloc contacte mans (principalment al voltant de pany de portes).

x

sempre després de la celebració d'una fira o esdeveniment

Repàs parets

x

Neteja tubs ventilació sostre

x

Neteja de pols superfícies de difícil accés, alts, i lluminàries.

x

Neteja de parets, racons.

BANYS

ZONES
COMUNS
(vestíbul
d'entrada,
passadissos i
foyer)

x

Netejar, fregar i desinfectar tots els wc i urinaris, utilitzant desinfectants i
desincrustants.

x

De març a juny i de setembre a novembre la freqüència pot arribar a ser
gairebé diària a la zona de congressos

Netejar, fregar i desinfectar tots els rentamans, utilitzant desinfectants i
desincrustants.

x

De març a juny i de setembre a novembre la freqüència pot arribar a ser
gairebé diària a la zona de congressos

Netejar, fregar i desinfectar tots els terres de les zones sanitàries.

x

De març a juny i de setembre a novembre la freqüència pot arribar a ser
gairebé diària a la zona de congressos

Neteja lloc contacte mans (principalment al voltant de pany de portes).

x

Reposició de material higiènic (paper wc, paper eixugamans, sabó líquid per
saboneres)

x

De març a juny i de setembre a novembre la freqüència pot arribar a ser
gairebé diària a la zona de congressos

Repassar les parets.

x

Neteja a fons de totes les zones sanitàries (parets, portes, wc, rentamans…)

x

Repàs vidres entrada centres.

x

Passar el tiràs i fregar amb productes desinfectants els paviments de hall.

x

1Vidres

Escombrar amb tiràs o similar els paviments, tractant amb productes
captadors de pols.

x1

x2

Retirada de pols de superfícies de fàcil accés. Tractar amb productes
captadors de pols.

x1

x2

x1

en alçada de la façana principal (requereix plataforma elevadora
de 26 metres i vidres terrasses) i balconada segona planta foyer (requereix
lloguer de tisores)

1De

març a juny i de setembre a novembre la freqüència pot
arribar a ser gairebé diària a la zona de congressos

2juliol

1De

2juliol

març a juny i de setembre a novembre la freqüència pot
arribar a ser gairebé diària a la zona de congressos

i
agost
i
agost

19

Retirar taques del terra vestíbul entrada.

x

Fregat de passadissos amb productes desinfectants.

x

Repàs dels porxos sota cobert, terrasses i balcons.

x

Fregar escales mecàniques

x

Fregat amb productes desinfectants els paviments de les escales.

x

Repàs de terres, parets i les guies de l'ascensor.

x

Neteja a fons de parets, superfícies de difícil accés i alts.

x

Neteja llums penjades foyer

x

Aspirar moqueta foyer

x1

Buidar papereres (bosses de colors de reciclatge, rebuig, envasos i paper)

x

Escombrar plaça auditori exterior
AUDITORI
EXTERIOR I
PART
POSTERIOR

1De

març a juny i de setembre a novembre la freqüència pot
arribar a ser gairebé diària a la zona de congressos

x2

Treure taques profundes moqueta foyer

Requereix màquina elevadora

2juliol

i
agost

x

a l'estiu i per nadal

x

Netejar també després de la fira Bestial (després del 18 de març) i
exproReus (després del 14 d'octubre)

x

Escombrar escalinates accés auditori exterior

x

Netejar amb màquina fregadora i llevataques paviment auditori exterior
Escombrar rampes posteriors accés zona de càrrega i descàrrega

x

Buidar papereres de cada fracció al contenidors adequat de la via pública,
o dipositar en el lloc acordat per la recollida porta a porta depenent del
centre. Buidar contenidors higiènics femenins.
RESIDUS

Rebuig:

x

De març a juny i de setembre a novembre la freqüència pot
arribar a ser gairebé diària a la zona de congressos

Paper:

x

De març a juny i de setembre a novembre la freqüència pot
arribar a ser gairebé diària a la zona de congressos

Envasos:

x

De març a juny i de setembre a novembre la freqüència pot
arribar a ser gairebé diària a la zona de congressos

20

Higiènics femenins:

x

Neteja dels contenidors

x

Cal atendre la peculiaritat de cada centre en funció de les instal·lacions, material, horaris i obertura setmanals dels centres.
Observacions:

* depenent de la baixada d'activitat del centre en qüestió, es podran estendre més o menys.
** una vegada al dia sempre que s'hagin utilitzat.
***Nadal, Setmana Santa i agosts període de vacances.
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Informació orientativa de tasques programades i habituals a la Divisió
HABITATGE
1-GRANJA MASSÓ: (16 habitatges + aparcament)
Neteja 1 dia: freqüència cada 2 setmanes, aproximadament 2 hores cada
vegada.
ZONA ESCALES:
✓ Escombrat i fregat de les escales i hall.
✓ Treure la pols de bústies, endolls elèctrics, baranes, ascensor (interior i
exterior), i qualsevol altre element en zona comuna.
✓ Neteja dels vidres per les dues cares, punts de llum i extintors (freqüència 1
vegada al mes).
APARCAMENT:
✓ Retirada de fulls, papers i escombrat i rampa d’accés (freqüència cada 15
dies).
✓ Neteja general de l’aparcament. Valoració amb sistema de fregat ó
aspiració. (Aquest servei es a requeriment, sense periodicitat establerta).
2-C/PINTOR FUSTER, 75-81: ( 30 habitatges)
Neteja 1dia a la setmana: freqüència setmanal, aproximadament 2 hores
setmanals.
ZONA ESCALES:
✓ Escombrat i fregat de les escales i hall.
✓ Treure la pols de bústies, endolls elèctrics, baranes, ascensor (interior i
exterior), i qualsevol altre element en zona comuna.
✓ Neteja dels vidres per les dues cares, punts de llum i extintors. (freqüència 1
vegada al mes).
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3-C/CANTABRIC, 34 // C/ANTONI MARTÍ BAGES, 31 : ( 68 habitatges + 98
aparcaments en una planta única):
Neteja 2 dies a la setmana: freqüència setmanal, aproximadament 5 hores
setmanals. Esta composat de dos edificis i seria un dia a la setmana cada edifici,
repartint les hores indicades.
ZONA ESCALES:
✓ Escombrat i fregat de les escales i hall.
✓ Treure la pols de bústies, endolls elèctrics, baranes, ascensor (interior i
exterior),i qualsevol altre element en zona comuna.
✓ Neteja dels vidres per les dues cares, punts de llum i extintors. (freqüència 1
vegada al mes).
✓ Neteja de les papereres i zones comunes vinculades als dos edificis
(freqüència de dos dies a la setmana). (*)
(*) Aquest punt seria globalment incloent-hi la zona comuna de l’edifici del C/Pintor Fuster, 75-81, que esta dintre
del mateix recinte .

4-C/ALT DEL CARME, 53-55 : (46 habitatges + 99 aparcaments distribuït en
dues plantes):
Neteja 2 dies a la setmana: freqüència setmanal, aproximadament 5 hores. Està
compost de dues escales i seria un dia a la setmana cada escala, repartint les
hores indicades.
ZONA ESCALES:
✓ Escombrat i fregat de les escales i hall.
✓ Treure la pols de bústies, endolls elèctrics, baranes, ascensor (interior i
exterior), i qualsevol altre element en zona comuna.
✓ Neteja dels vidres per les dues cares, punts de llum i extintors (freqüència 1
vegada al mes).
APARCAMENT I TRASTERS:
✓ Retirada de fulls, papers i escombrat de les escales fins l’aparcament i
rampa d’accés (freqüència cada 15 dies)
✓ Neteja general de l’aparcament. Valoració amb sistema de fregat o
aspiració. (Aquest servei és a requeriment, sense periodicitat establerta).
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1.4. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DE CARÀCTER TÉCNIC
L’adjudicatari s’obliga i compromet a actuar d’acord amb els principis de legalitat,
d’integritat, dignitat a l’exercici de les seves funcions, correcció amb el tracte a les
persones, de protecció i tracte correcte a les persones evitant abusos, arbitrarietats i
violència i actuant amb congruència i proporcionalitat en el ús de les seves facultats
i dels mitjans disponibles.
Per aquest motiu s’obliga a:
1. Ser correcte en el tracte amb les persones vinculades professionalment a
l’edifici i amb la resta d’usuaris i amb el públic en general.
2. Ser diligent a l’hora de complir les normes establertes.
3. Ser puntuals a l’hora d’incorporar-se al servei.
4. Prohibició de revelar informació sobre els centres de treball on es desenvolupen
les funcions.
5. No absentar-se del lloc de treball sense causa justificada, notificant prèviament
aquesta circumstància als responsables del dispositiu del servei de neteja. Essent
necessari el seu relleu en la prestació de servei per tal d’absentar-se.
6. Organitzar, controlar i supervisar el desenvolupament del servei eficaçment.
7. Equipar amb el vestuari i uniforme net i adequat a tot el personal contractat, el
qual ha d’anar amb el distintiu visible de l’empresa adjudicatària.
8. Participar a les reunions de coordinació i seguiment amb els responsables de
REDESSA.
9. Presentar informes de control i seguiment amb caràcter mensual a REDESSA,
per tal que REDESSA pugui valorar el servei rebut.
10. Nomenar un coordinador que serà l’interlocutor, al qual REDESSA donarà les
característiques del servei, que serà el responsable i coordinador de les accions,
el qual haurà de tenir capacitat de decisió suficient per a la resolució dels
problemes que es puguin produir en la prestació del servei.
11. Acomplir amb les normes de seguretat i higiene i de prevenció de riscos
laborals.
12. Formar al seu personal, l’empresa haurà de garantir que el personal disposa
de la formació necessària i la capacitat necessària i que poden manipular els
estris i materials de neteja establerts.
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13. El personal que doni servei haurà de ser format i informat de les tasques a
realitzar “in situ” íntegrament per l’empresa adjudicatària. Les hores de formació
de possibles noves incorporacions seran a càrrec de l’adjudicatària.
14. REDESSA haurà de disposar d’un telèfon 24h/Emergències per poder
contactar amb l’interlocutor o coordinador assignat per l’adjudicatària, per
qualsevol qüestió relativa al servei, podent sol·licitar un servei d’urgència o el
canvi de qualsevol efectiu. El servei d’urgència sol·licitat ha de tenir una resposta
en el termini màxim d’una hora.
15. Conèixer i complir la normativa general aplicable i, en especial, la referent a
la RGPDUE-LOPDGDD (Protecció de Dades). Conèixer el Pla d'Emergència/PAU
de cada instal·lació.
16. Conèixer la situació dels equips de reanimació DEA, en el cas que l’edifici en
disposi.
17. Les restants obligacions que la normativa sectorial de neteja imposi a les
empreses prestadores del servei.
18. Seran a càrrec de l’adjudicatari l’import dels materials, productes, estris i
maquinària accessoris o auxiliars que utilitzi per a l’execució del servei de neteja.
19. Comunicar les incidències que es produeixin durant la realització del servei.
20. Complir les recomanacions que li faci el responsable del contracte designat
per l’ens perceptor del servei. A tal efecte s’informarà l’adjudicatari, sobre els
riscos propis del centre de treball que puguin afectar a les activitats per ell
desenvolupades i les mesures referides a la prevenció d’aquests riscos.
21. Realitzar aquells treballs extraordinaris que se li encomanin. El cost d’aquests
serveis li seran abonats d’acord amb els preus unitaris vigents en cada moment
d’acord amb l’oferta presentada.
22. Dur a terme el servei de neteja amb els mitjans humans i mecànics establerts
en la seva oferta, i d’acord amb el present plec de prescripcions tècniques.
23. L’adjudicatari ha de disposar d’una organització tècnica, econòmica i de
personal suficient per a la prestació adequada del servei, i ha de substituir les
absències de personal per malaltia, accident o suspensió temporal del contracte
de qualsevol mena o cessament definitiu, hores sindicals i permisos retribuïts, de
manera que la prestació dels serveis quedi assegurada pel nombre d’hores
mínimes que consten al plec de prescripcions tècniques particulars i sense cap
cop addicional per l'ens perceptor del servei.
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24. L’adjudicatari ha d’adaptar la prestació del servei als horaris que marqui
REDESSA que serà majoritàriament en horari diürn i laborable.
25. El contractista haurà d’uniformar, a càrrec seu, al personal adscrit al servei,
amb el logotip de l’empresa adjudicatària ben visible.
26. Serà responsabilitat de l’adjudicatari la gestió correcta dels residus dipositats
en els contenidors específics per a cada fracció (rebuig, envasos, paper i altres
que es determinin) i fins a l’entrega correcta als serveis de recollida municipals o
privats.
27. Pel que fa als envasos dels productes usats en l’execució del contracte
l’adjudicatari haurà de retirar els envasos buits dels seus productes i garantir-ne
una gestió correcta per al seu reciclatge, bé per retorn al productor, bé per
lliurament en els contenidors específics, o a una instal·lació de la xarxa de
deixalleries, o bé per qualsevol altre sistema de gestió de residus autoritzat.
1.4. SERVEIS EXTRAORDINARIS
Els licitadors s'hauran de comprometre a donar resposta immediata a les necessitats
extraordinàries i urgents que es puguin derivar del servei, aplicant els preus unitaris
que s'estableixin per contracte. Per a serveis urgents l'ens perceptor del servei
intentarà comunicar-ho amb la màxima antelació possible.
L'empresa té el compromís d'actuar de forma immediata, amb un màxim de 2
hores, en circumstàncies especials o urgents amb els equips necessaris de personal
i maquinària.
Per a serveis programables l’ens perceptor del servei ho comunicarà amb un mínim
de 3 dies d'antelació.
L’empresa adjudicatària estarà obligada a realitzar aquells serveis extraordinaris de
neteja que li siguin encomanats per part de l’ens perceptor del servei.
L’encàrrec d’aquests serveis extraordinaris a l’empresa adjudicatària únicament el
realitzarà l’encarregat de la gestió del contracte de neteja.
Aquests serveis de neteja extraordinaris seran objecte de facturació independent,
de tal manera que no s’hauran d’incloure en la factura mensual corresponent al
servei ordinari de neteja. A més a cada factura es detallarà el servei extraordinari i
s’adjuntaran els corresponents albarans conformats o segellats per l’ens perceptor
del servei.
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Qualsevol factura sense albarà conformat, no serà admesa per REDESSA.
El preu hora per serveis extraordinaris que han d'oferir les empreses licitadores, en
cap cas, serà inferior al preu hora fixat pel Conveni Col·lectiu vigent.
2.-PERSONAL
L’empresa adjudicatària serà responsable de la gestió dels serveis objecte del
contracte. Haurà de comptar en tot moment amb el personal qualificat
suficient per a la prestació dels diferents serveis, gestionant quantes suplències o
puntes de treball siguin necessàries.
El contractista aportarà tot el personal necessari i suficient per a la realització de
l’objecte del contracte, d’acord amb les condicions tècniques establertes, i amb
plena responsabilitat per oferir una correcta execució del contracte.
L’equip tècnic de persones amb la descripció de la titulació proposada i
dedicació horària quedarà descrit en la seva proposta tècnica. L’Empresa
adjudicatària s’haurà de fer càrrec dels costos salarials i altres obligacions
laborals i legals relacionades amb el personal que desenvolupi els serveis.
No hi haurà cap relació laboral del personal de l’empresa adjudicatària amb
l’ens perceptor del servei, ja que aquest depèn única i exclusivament de
l’adjudicatari en la seva qualitat d’empresari, d’acord amb la legislació
laboral i social vigent i a la que en un futur es pugui promulgar.
En aquest sentit, el contractista queda obligat, respecte al personal que
desenvolupi el servei objecte d’aquesta contractació, al compliment de les
disposicions en matèria de Legislació Laboral i de Seguretat Social i les
específiques de Salut Laboral vigents durant el termini d’execució del contracte.
Mensualment, l’empresa adjudicatària remetrà a l’ens perceptor del servei,
còpia dels RLC (Relació Nominal de Treballadors) i RNT (Rebuts Liquidacions de
Cotitzacions) corresponents als treballadors destinats a la realització del servei o
serveis objecte del present contracte, indicant les persones adscrites als diferents
serveis.
L'organització del servei i la distribució dels recursos humans proposats entre les
diverses franges horàries haurà de tenir en compte la menor afectaci ó possible
de l’activitat dels centres. Aquesta distribució haurà de comptar amb el
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vistiplau previ de l’ens perceptor del servei, abans de començar la prestació
del servei.
REDESSA, per raons justificades de servei, podrà modificar puntualment els
esmentats horaris per atendre la cobertura d’actes institucionals o altres
actes multitudinaris en els centres, sempre i quan ho notifiqui prèviament a
l’adjudicatària.
Gestió del personal
L’empresa adjudicatària garantirà l’estabilitat del personal destinat a cobrir el
servei, en el cas de produir-se qualsevol canvi temporal o definitiu del
personal, serà comunicat per escrit a la direcció del centre amb una antelació
de 10 dies.
Abans de qualsevol nova incorporació, el personal haurà de rebre una formació
específica sobre el corresponent centre no inferior a una jornada completa de
treball.
El personal que desenvolupi el servei en el centre estarà localitzable en les seves
hores de treball, no podent abandonar el lloc de treball sense fer -ho saber al
seu responsable. I el qual ho haurà de comunicar al responsable nomenat per
cada ens.
L’empresa adjudicatària és responsable de l’organització així com del seu
compliment, d’horaris, torns, caps de setmana, vacances, absentisme, etc.
L’empresa adjudicatària haurà de cobrir, en el mateix horari els llocs previstos en
la planificació de tasques acordada, excepte proposta i nou acord
d’organització.
Per assegurar una millor qualitat del servei en cas d’emergència o de cobrir una
necessitat de neteja urgent, tot el personal de neteja ha de ser totalment
coneixedor de les instal·lacions i la neteja que es realitza en qualsevol d’ells.
El personal de l’empresa adjudicatària donarà un tracte respectuós als usuaris i
personal del centre, podent-se requerir la substitució, a càrrec de l’empresa,
d’una persona que sigui objecte de queixes reiterades.
En aquest sentit, REDESSA es reserva la facultat de demanar la substitució
immediata del personal de l’empresa adjudicatària que presti efectivament els
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serveis de neteja, ja sigui per apreciar motius d’incompetència per
desenvolupar els serveis, com per estimar que s’han comès faltes o
incorreccions en el comportament per part del mateixos. Un cop notificada i
motivada la necessitat de substitució aquesta ha de ser amb caràcter
immediat.
La substitució per part de l’adjudicatària del personal que presti el servei,
caldrà que estigui degudament motivada, essent la mínima i indispensable,
evitant la rotació laboral durant el temps de vigència del contracte, amb la
finalitat d’aconseguir l’estabilitat de la prestació del servei.
En qualsevol cas, REDESSA no es veurà perjudicada per aquest canvi i qualsevol
cost anirà a càrrec de l’adjudicatari (formació, hores prèvies per conèixer
l’activitat, infraestructura, organització, etc.).
L’empresa adjudicatària ha de garantir en tot moment la continuït at de la
prestació del servei de neteja, posant els mitjans humans necessaris per cobrir
possibles imprevistos a través de substitucions.
En cas que fos necessari substituir a la persona que està prestant el servei per
qualsevol motiu (imprevist, malaltia, etc.), l’empresa adjudicaria facilitarà el
relleu en un termini màxim d’una hora i garantirà la continuïtat del servei. Totes
les despeses vinculades a aquestes substitucions aniran a càrrec de
l’adjudicatària.
En cas de vaga, l’empresa adjudicatària es compromet a oferir les solucions
que garanteixin els serveis mínims imprescindibles que s'estableixin amb els ens
perceptors dels serveis. L’empresa adjudicatària organitzarà programes de
neteja especials al finalitzar una situació de vaga, amb la finalitat de recuperar
l’estat de neteja normal en un termini mínim. Durant aquest període de vaga, la
retribució de la prestació serà directament proporcional a les hores realment
treballades.
Els danys ocasionats com a conseqüència de dol o negligència per part dels
treballadors, seran indemnitzats per l’empresa adjudicatària. També serà
responsable de les subtraccions de qualsevol material, valors i efectes que
quedi provat que ha estat realitzat pel seu personal.
Tot el personal que executi les prestacions objecte d’aquest contracte dependrà
únicament del contractista adjudicatari a tots els efectes, sense que entre aquest i
l’ens contractant existeixi cap vincle de dependència funcionarial ni laboral.
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A tal efecte, previ a l’inici de l’execució del contracte, el contractista vindrà obligat
a especificar les persones que executaran les prestacions i a acreditar la seva
afiliació i situació d’alta a la Seguretat Social. Durant la vigència del contracte,
qualsevol substitució o modificació d’aquelles persones haurà de comunicar-se
prèviament a l’ens perceptor del servei i acreditar que la situació laboral s’ajusta a
dret.
Qualsevol treballador adscrit al servei, tindrà l’obligació d’assenyalar aquells
fets o situacions contraris al bon estat de la neteja que hagi observat i que no hagi
pogut solucionar per si mateix, comunicant-ho a l’empresa qui adoptarà les mesures
necessàries per a corregir-les, o bé ho posarà en coneixement de l’ens perceptor
del servei als oportuns efectes.
3.- PROCEDIMENT DE VISITES DURANT LA LICITACIÓ
Per tal que es puguin valorar el detall de totes les possibles despeses, costos
de desplegament, implantació del servei, requisits tècnics, equipaments
addicionals a disposar per l’empresa, previsió de les millores sobre el servei a
oferir, adaptacions, programació de possibles actuacions, estimació del
temps i serveis addicionals, les empreses licitadores podran fer una visita a les
instal·lacions.
El procediment establert per dur a terme les visites es troba regulat al quadre
de característiques del plec de clàusules administratives.
4.- FORMACIÓ
El personal destinat a la prestació del servei haurà de tenir la categoria
professional i la formació adequades a les funcions a desenvolupar.
L’adjudicatari acreditarà documentalment la preparació i coneixements
del personal i ha de garantir que el personal disposa de la formació i
capacitat necessària i que poden manipular els sistemes de seguretat i
protecció establerts i ha de proporcionar al seu personal l’actualització
necessària per a la continuada millora de la prestació del servei.
L’adjudicatari tindrà l’obligació de formar al seu personal tant en els
aspectes vinculats al desenvolupament del servei com en les mesures
preventives de seguretat i riscos laborals.
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L’adjudicatari haurà de formar al seu personal en l’ús de les eines
informàtiques que pugui utilitzar en la prestació del servei, amb la fin alitat
d’atendre les demandes del servei.
La totalitat dels costos de totes aquestes formacions seran a càrrec de
l’adjudicatari.
5.- COORDINACIÓ
L’empresa adjudicatària designarà una persona que assumirà la gestió
directiva del servei objecte d’aquest contracte, i que tractarà directament
amb el responsable assignat per REDESSA els afers relacionats amb el
contracte, vetllant per la correcta coordinació en tot moment.
Aquesta persona supervisarà i controlarà el servei per tal de gestionar de la
millor manera possible les incidències i demandes diàries, i aquest haurà de
disposar d’eines suficients per poder comunicar-se en qualsevol moment a
través de telefonia i internet, i tindrà capacitat de mobilitat.
Serà l’intermediari qui rebrà les necessitats del servei i les traslladarà al personal.
Haurà de comunicar les incidències i les substitucions per baixes que hi hagi i
tot allò que afecti el correcte funcionament de la prestació del servei.
REDESSA es reserva la facultat de demanar la substitució imme diata del
personal de l’empresa adjudicatària que presti efectivament els serveis de
neteja, ja sigui per apreciar motius d’incompetència per desenvolupar els
serveis, com per estimar que s’han comès faltes o incorreccions en el
comportament per part d’aquests. Un cop notificada i motivada la necessitat
de substitució aquesta ha de ser amb caràcter immediat.
La substitució per part de l’adjudicatària del personal que presti el servei,
caldrà que estigui degudament motivada, essent la mínima i indispensable,
evitant la rotació laboral durant el temps de vigència del contracte, amb la
finalitat d’aconseguir l’estabilitat de la prestació del servei.
En qualsevol cas, REDESSA no es veurà perjudicada per aquest canvi i qualsevol
cost anirà a càrrec de l’adjudicatari (formació, hores prèvies per conèixer
l’activitat, infraestructura, organització, etc.).
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L’empresa adjudicatària ha de garantir en tot moment la continuïtat de la
prestació del servei de neteja, posant els mitjans humans necessaris per cobrir
possibles imprevistos a través de substitucions.
En cas que fos necessari substituir a la persona que està prestant el servei per
qualsevol motiu (imprevist, malaltia, etc.), l’empresa adjudicaria facilitarà el
relleu en un termini màxim d’una hora i garantirà la continuïtat del servei. Totes
les despeses vinculades a aquestes substitucions aniran a càrrec de
l’adjudicatària.
Pel que fa a l’organització del servei, l’adjudicatària posarà a disposició de
REDESSA un únic coordinador que centralitzi tota la informació vinculada a la
prestació de servei i conegui en profunditat la infraestructura. Així mateix serà
el responsable de coordinar i fer el seguiment oportú del pla de formació
específic del personal de neteja, pla d’inspeccions, l’organització diària del
personal i vetllar per tal que el servei es realitzi amb els mitjans materials
adequats i el seu bon estat d’ús.
Serà responsabilitat del coordinador la comprovació diària de l’inici de la
prestació puntual del servei en cadascuna de les instal·lacions objecte del
contracte.
Aquest coordinador cal que estigui localitzable en un telèfon 24 hores. REDESSA
haurà de disposar d’un telèfon 24h/Emergències per poder contactar amb
l’interlocutor o coordinador assignat per l’adjudicatària, per qualsevol qüestió
relativa al servei, podent sol·licitar un servei d’urgència o el canvi de qualsevol
efectiu. El servei d’urgència sol·licitat ha de tenir una resposta en el termini màxim
d’una hora.
El còmput d’horari anual a realitzar per cada netejador/a no podrà excedir de
les hores establertes per la normativa vigent.
El personal de neteja haurà de presentar obligatòriament als tècnics de
REDESSA, en finalitzar el seu servei, un full de control diari on hi figuri la
identificació la persona que ha prestat el servei, l’hora d’entrada i fi del servei .
Aquest full de control serà l’eina de comunicació diària i serà indispensable per
tal de dur a terme la validació de les factures presentades per l’adjudicatària
a REDESSA.
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Per un altre costat, aquests fulls de control també caldrà que en disposi còpia
l’empresa adjudicatària per tal de fer el correcte seguiment del servei.
En aquest sentit, l’adjudicatària caldrà que dugui a terme un correcte pla
d’inspecció, periòdic i també aleatori, per avaluar el servei i identificar les
mesures correctives que es creguin oportunes. Aquest pla d’inspeccions haurà
de ser mínim semestral i haurà de remetre informe a REDESSA puntualment.
6.- UNIFORMITAT I EQUIPAMENT
Per l’exercici de les funcions i les tasques del personal del servei de neteja ha
de vestir l’uniforme reglamentari, en la memòria s’ha de presentar una relació
de les peces que conformen l’uniforme, amb el seu color, característiques i
distintius que l’identifiquen i poden aportar fotografies que ho documentin, així
com l’equipament propi que portarà el servei de neteja per la prestació del
servei.
Tots els treballadors assignats a aquests serveis hauran d’anar correctament
uniformats i adequada segons estació climàtica de l’any.
L’estat dels uniformes serà sempre correcte i es mantindran nets, sense que
puguin portar altres indicacions, anagrames, símbols que no siguin els autoritzats
per l’ens perceptor del servei.
Tot el personal adscrit a aquests serveis haurà de portar una identificació amb el
seu nom i cognom quan desenvolupi el seu horari de treball dintre de l’ horari
d’obertura del centre on dugui a terme la seva tasca.
La roba de treball portarà el logotip de l’empresa adjudicatària en lloc visible.
L’empresa farà reposició de la roba de treball cada sis mesos i ha de tenir a
disposició del servei un estoc mínim de roba.
L’empresa tindrà l’obligació de comunicar a l’ens perceptor del servei els
lliuraments de roba al personal.
La uniformitat és imprescindible en tot el personal adscrit al servei. La falta
d’aquesta o una presentació en un grau de deteriorament mínim serà
considerada com a falta lleu.
L’empresa facilitarà al seu personal calçat adequat i els EPI necessaris.
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L’empresa adjudicatària tindrà cura que tot el seu personal compleixi amb els
requisits mínims d’higiene corporal.

Reus, a la data que consta al peu de signatura d’aquest document.

Salva Guillén López
Cap de gestió de les Infraestructures de REDESSA
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1. ORGANITZACIÓ DEL SERVEI
1.A. FASE ESTUDI PREVI: Etapa 1. Preparació del Servei (15 dies abans de l’inici del servei)
Des de la data d’adjudicació del Contracte, el Cap de Servei en coordinació amb el Supervisor designat al
contracte començarà a treballar en la implantació i organització del servei. Es portarà a terme un estudi
dels centres de REDESSA per avaluar la situació actual i s’establiren mesures d’actuació, prioritats i
necessitats. El Cap de Servei i el Supervisor d’ ILUNION Limpieza y Medio Ambiente realitzaren visites
als centres de REDESSA per valorar l’estat de les instal.lacions i fer un informe previ que indiqui la situació
actual del servei. La nostra prioritat es que es produeixi una transició sense cap mena de problema i tant
REDESSA com els usuaris percebin positivament les actuacions de ILUNION Limpieza y Medio
Ambiente. En aquest informe es valoraran les següents fites:
 Necessitat de comanda de material per quant comenci el servei
 Gestió per l’adquisició del medis tècnics necessaris.
 Subrogació Personal assignat al servei
 Formació del personal vers les funcions a realitzar i les metodologies del servei.
 Entrega uniformitat i equips auxiliars al personal que presta el servei
 Drets adquirit i altres dades d’interès.
 Millores respecte al conveni i adequació del horaris actuals
 Necessitat de començament de treballs d’especialistes.
Després de la realització de l’auditoria inicial pel supervisor es podrà establir una reorganització i
reestructuració de tasques i freqüències sobre la base de necessitats reals de cada zona
1.B FASE IMPLANTACIÓ I POSADA EN MARXA DEL SERVEI: Etapa 2: Execució transició (primer
mes de servei): Es tracta de posar en funcionament el servei en unes poques setmanes amb les bases
establertes prèviament, de manera que el període de Transició entre una i altra empresa sigui àgil i
eficient. A partir de la signatura del contracte es disposarà de tots el mitjans materials i humans necessaris
per la correcta execució del servei. Es redactarà un informe de gestió que es farà arribar als responsables
de REDESSA amb la finalitat que siguin ells qui puguin valorar el bon funcionament del servei. D’aquesta
manera es controlarà el compliment de tots els protocols de neteja.
La supervisió es realitzarà de manera continuada, amb entrevista periòdica del Gestor responsable del
servei de ILUNION Limpieza y Medio Ambiente S.A i la persona assignada responsable dels serveis.
S’establirà la freqüència de la periodicitat de les entrevistes, establint un calendari de seguiment que com a
mínim serà mensual, total dotze controls de seguiment i avaluacions de qualitat al any. Aquest
seguiment es realitzarà contemplant un mínim de 5 hores setmanals per cada centre de REDESSA de
presència, control i gestió, per el supervisor assignat al servei i 24 hores operatiu al telèfon.
1.C.DESCRIPCIÓ, METODOLOGIA I ORGANITZACIÓ DEL SERVEI:
Etapa 3: Estabilització del servei (segon mes de servei).
ILUNION Limpieza y Medio Ambiente dotarà al servei dels recursos humans següents:
Gerent de la Delegació, com a màxim responsable del servei en la zona
Cap de Serveis
Supervisor
Personal de Serveis Centrals de suport transversal al contracte: PRL, Qualitat, Selecció, RH
Legal, Unitats de Suport si hi ha personal amb discapacitat, personal de suport per a
implementació i manteniment del programari de gestió...
Netejadors, Especialistes, Responsables d’Equip o Encarregats que se subroguen
Personal de ruta que acudeix amb la periodicitat que sigui necessària.
CAP DE SERVEIS
Dedicació variable en funció de REDESSA

Existirà una organització piramidal on es designarà un Cap de
Serveis (responsable de la gestió global del contracte), i un
Supervisor que serà el responsable de la gestió operativa del
SUPERVISOR ILUNION
contracte. ILUNION Limpieza y Medio Ambiente proposa un
Dedicació variable en funció de REDESSA
model de gestió i seguiment del servei que inclou control horari,
baixes i vacances, basat en:
 Gestió directa, organització i seguiment del Supervisor
 Control horari mitjançant el nostre software informàtic CTI implantat a tots el centres de REDESSA
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Reunions periòdiques del Supervisor i representants de REDESSA
Informes periòdics adreçats a REDESSA
Cobertura emergències

ILUNION Limpieza y Medio Ambiente disposa d’un sistema de
traçabilitat de la informació que permet actualitzar i controlar totes les
accions del procés de neteja, vetllant perquè els serveis es prestin amb
criteris basats en la qualitat i l’eficiència mitjançant un sistema basat en un
entorn web que funciona des d’una APP mòvil (IOS i Android). Aquest
Software de Gestió CTI permet:
 Informes i gràfiques d’hores realment prestades a cada espai
 Monitorització a temps real i online de la prestació
 Generar alarmes que s’activen quan una planificació no es compleix
 Exportar dades i registres a fulls de càlcul, Word, PDF.
La missió del sistema és dotar a l'empresa d'eines que permetin millorar la seva capacitat de gestió, així
com establir estratègies per a millorar els paràmetres d'eficiència durant la prestació del servei. Aquesta
implantació permet complir amb els següents requisits:
Millorar la gestió i l’eficiència del serveis prestats
Compliment i qualitat dels serveis contractats.
Mesurar e incrementar el nivell de satisfacció d’usuaris, disposar d’un quadre de comandament
global amb tots els índexs de de qualitat i millorar el control de presencia i la gestió de quadrant dels
equips implicats.
El sistema es basa en diferents Apps que permeten als diferents interlocutors realitzar les seves tasques
de gestió i control en mobilitat. Totes les dades s'emmagatzemen de forma online en el sistema central i
poden ser consultats directament des de l'entorn web. El sistema permet als usuaris conèixer la seva
càrrega de treball en tot moment (variable i fixa), així com anar revisant totes les tasques que van realitzant.
També permeten recollir informació sobre les tasques mitjançant els qüestionaris, alhora d'especificar com
s’han de fer amb els protocols de neteja.
1.D DESCRIPCIÓ SISTEMA DE COORDINACIÓ DEL SERVEI: El servei de neteja estarà dirigit pel Cap
de Servei que estarà en contacte continu amb la persona de REDESSA designada, recollint les seves
opinions sobre la qualitat del servei prestat i introduint les variacions que siguin precises. Romandrà tot el
temps que sigui necessari en les instal.lacions acudint sempre que sigui requerit. Estarà localitzable les
24 hores del dia, així com els caps de setmana, per mitjà d'un telèfon mòbil de cara a possible
emergències. Funcions:
Control de presència d’operaris i control activitats realitzades
Inspeccions de Qualitat Periòdiques d’on es treuen informes periòdics que seran remesos al
responsable de REDESSA perquè avaluï l’evolució del servei.
Auditoria interna de qualitat per avaluar el servei, basant-se en paràmetres establerts per ILUNION
Limpieza Medio Ambiente i en els especificats per REDESSA
Enquestes periòdiques de Satisfacció del Client, on REDESSA posarà de manifest la seva
conformitat o no del servei.
Depenent del Cap de Serveis hi haurà tants Supervisors com sigui necessari implicats en la gestió
del servei. Cada centre de REDESSA disposarà d’un Supervisor assignat, que estarà permanentment
localitzable per telèfon mòbil i visitarà els centres (a l’inici del contracte assistirà quantes vegades sigui
oportú, fins que es realitzi l’auditoria inicial i el servei estigui estabilitzat una vegada realitzat el procés de
subrogació). Tindrà una dedicació variable en funció de les necessitat del contracte, acudint a cada centre
de REDESSA periòdicament segons calgui (com a mínim una vegada al mes). El Supervisor coordinarà
l’accés del personal, tant subrogat com de nova incorporació, verificarà que el personal disposi de tota la
informació necessària actualitzada; cursos PRL, en alçada, etc.
1.E. PROTOCOLS SEGURETAT I HIGIENE: Es faran les tasques establertes
en el pla de treball de cada centre de REDESSA, recollides al plec de
prescripcions tècniques, duent a terme les tècniques apropiades per a la neteja
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de cada parament i estada, amb les freqüències mínimes recollides que poden ser modificades depenent
de les circumstàncies, necessitats o canvis organitzatius establerts per la REDESSA. Així mateix, a
conseqüència de la pandèmia del COVID-19 s'extremarà neteja i desinfecció en zones comunes, reforçant
la neteja i desinfecció en aquests punts de major trànsit de personal, de manera que es garanteixi entorn i
marc segur en el qual puguin desembolicar-se treballadors i usuaris d'edificis.
...........................................................................................................................................................................
Buidatge i neteja de cendres, papereres: Es retiren els residus i es passa un baieta impregnada de
detergent desinfectant. El contingut serà dipositat en bosses que seran depositades als contenidors
instal.lats a la localitat per Servei de Recollida de Residus. S’inclou el subministrament de bosses
d’escombraries > 80 Plàstic Reciclat.
Neteja i desinfecció Terres Lavabos: Escombratge humit diari, a fons, amb galleda vermells i aigua o
solució desinfectant, baieta vermella per neteja cabines. Neteja de lavabos i accessos amb galleda i baieta
groga. Especial cura a parament verticals per evitar ratlladures i que quedin sec sense restes d’aigua.
Neteja de sostres, parets, persianes, mampares: Mitjançant una baieta humida amb solució mixta
d’aigua i detergent s’elimina diàriament les taques que es troben a paraments rentables, vidres d’alçada
per la mà, etc. Sostres i parets es mantindran lliures de pols i teranyines mitjançant raspalls amb colze i
aspiradors amb mànec telescòpics. Les superfícies verticals tractades amb pintura es netejaren amb aigua.
Les persianes es faran amb aspirador de pols.
Neteja miralls, sanitaris, lavabos, aixetes, wc: La neteja i desinfecció dels WC, urinaris, dutxes, lavabos,
aixetes, aparells accessoris, paraments vertical fins a 2 m, es farà utilitzant els medis manuals o mecànics
apropiats, productes anticalç, desincrustants, desinfectant neutres amb acció residual 24 hores. Els miralls
els netejaren amb solució sabonosa i desinfectant, assecats amb isard absorbents. Les aixetes es
pulveritzarem amb productes desinfectants per eliminar bacteris. Buidat de contenidors higiènics a
lavabos de dones es farà en periodicitat quinzenal.
Neteja i tractament dispensadors sabó, paper wc i eixugamans: els dispensadors es mantindren lliures
de pols, procedirem diàriament al seu repàs mitjançant baietes de microfibra i producte de neteja
desinfectant adequat.
Neteja espais gran alçada: sostres, cornises, persianes, mampares, luminàries, enrajolat difícil
accés + 2 m: S’empraren perxes telescòpiques tant les parts externes com internes, i si escau, mitjans
d’elevació auxiliars com plataforma elevadora. Els sostres, parets, cornises i lluminàries es mantindran
lliures de pols i teranyines per mitjà de raspalls en colze, baietes, plomats amb producte captapols,
aspiradors proveïts de mànec telescòpics accedint a qualsevol punt, desprès es passarà l’aragan per
l’assecat total. Les superfícies verticals tractades amb pintura es netejaren amb aigua. Les persianes es
faran amb aspirador de pols.
Prevenció riscos: Caigudes, descarregues elèctriques
Productes de neteja: detergent neutre tipus rentavaixelles, aigua
Maquinària i útil: aspirador aigua-pols, plomall microfibra, extensible i escala
Equips de protecció individual necessaris: calçat i casc de seguretat, equip individual anticaigudes format
per arnés, element de subjecció (eslinga) i mosquetons.
Neteja i tractament escales: Utilitzarà el sistema de mopejat amb cel.lusosa garantint l’eliminació de pols
fins a 0,02 micres i es fregaran segons la freqüència establerta als plecs. Quant a les baranes es prestarà
especial atenció a l’acumulació de pols i s’utilitzaren productes especials de protecció segons el material
del que estiguin composades. Les zones comunes seran diàriament escombrades en sec, neteja amb
mopa i spray captador de pols, depenent de la brutícia i tipologia del paviment.
Neteja exteriors (terrasses, patis): El patis o zones enjardinades es mantindran nets de papers i brossa
realitzant la recollida amb recollidor de doble tapa i cubells adequats. D’acord amb les freqüències
establertes efectuarem un buidat de totes les papereres i un fregat d’aquestes amb baieta microfibra i
detergent desinfectant d’amònics. Els embornals i reixetes es mantindran sempre lliures de brutícia i fulles
per evitar problemes d’embassaments.
Neteja vidres interior/exteriors: La neteja dels vidres es faran complint amb les exigències de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals. Distingirem la neteja de vidres fins a 1,80 m a realitza per netejadores i la
neteja de vidres en alçada superior que la faran els peons especialistes. Per la neteja de vidres de fàcil
accés s’utilitzarà mullador i solució netejadora, de dalt cap avall. Per zones altes s’utilitzà allargadors
telescòpics. Les superfícies metàl.liques de marc, finestres, etc., es faran evitant abrasius o àcids.
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Fregat Acer Inox, Alumini, plastificats: Utilitzaren detergents neutres lleugerament alcalins que eliminen
brutícia i greix sense prescindir de la lluentor: ascensor, baranes, etc.
Aparells telefònics, auriculars: Desempolvat i fregat diari amb baieta blava i isards., posterior desinfecció
amb baieta de microfibra i producte de neteja i desinfecció adequat.
Tractament Mobiliari: El mobles de fusta els netejarem amb baieta de microfibra humida. El mobles
rentables (armaris, taules, cadires, llibreries, etc., es fregaren amb baietes de microfibra i productes de
desinfecció. Els ordinadors, pantalles, tecles, impressores, etc., els mantindrem exempts de pols netejantlos mitjançant baieta especial de microfibra de carboni amb producte antiestàtic.
Neteja portes i marcs: Es realitzarà mitjançant baieta humida i detergent neutre.
Neteja punt de llums, sortides aire, reixetes climatització: Es netejarà mitjançant baieta de microfibra i
producte de neteja neutre o desgreixadora, si escau.
...........................................................................................................................................................................
TASQUES TRACTAMENT DE PAVIMENTS.
Abrillantat terratzo i marbres: S’aplicarà el tractament de base de cristal.lització mitjançant la utilització
de llana d’acer i producte cristal.litzador d’alta qualitat per segellar el porus i oferir resistència i lluentor.
Productes neteja: Captapols, productes neutres sense residus, detergent desinfectant.
Maquinària i útils: Rotativa, aspirador, aigua, discos de fibra abrasiva, discos de llana i tisores per
manipular la llana d’acer, raspalls, recollidor, fregadora i mopa.
Formació 5 hores de maneig de rotativa
Riscos associats: - Caigudes a diferent nivell - Adopció de postures forçades - Risc elèctric
Mesures de prevenció: - Calçat de seguretat i guants de protecció - Senyalitzar la zona -- No utilitzar
cadires o tamborets per accedir a llocs alts. Utilitzar l'escala de mà - Evitar la col·locació del cablejat a les
zones de pas. - Per col·locar i retirar objectes d’una alçada inferior flexionar els genolls - Comunicar a
l’encarregat qualsevol anomalia que s'observi.
Abrillantat linòleum: Dos fases: 1.Decapat: Es realitza el decapat amb màquina rotativa, utilitzant la fibra
abrasiva adient i producte adequat que permeti extreure les restes d'emulsió i brutícia present al terra
tractat. 2.Encerat: Realitzada la neteja a fons, s’aplicarà vàries capes noves lleugeres de producte
autoabrillantat, antilliscant amb base de ceres acríliques, per protegir el paviment i mantenir les seves
característiques.
Productes neteja: Captapols, productes neutres sense residus, detergent desinfectant.
Maquinària i útils: Rotativa, aspirador aigua, Tiràs de goma amb recollidor, bastió per fregat amb mopes de
microfibra , Bastió escombrat humit, Discos de fibra abrasiva pel fregat mecànic
Formació de 5 hores de maneig de rotativa
Terres de fusta: Es netejarà de pols i taques amb draps de pols adients i esprai captapols. Periòdicament
s’aplicaren ceres naturals per la seva conservació. Els paviments interiors de parquets & fusta es netejarà
amb mopes vermelles específiques
Paviments porosos, gres, pissarra, ceràmica antilliscant: terres porosos que es netejaren amb pal de
fregar de microfibra. Periòdicament es podrà realitzat una neteja en profunditat amb fregadora mecànica.
Neteja paraments horitzontals no rentables: Tèxtils, catifes i moquetes: Amb les fibres naturals no
usarem productes alcalins, ni lleixiu. Per a les fibres vegetals no utilitzarem els àcids concentrats, ni lleixiu,
ni oxidants. Les fibres artificials són sensibles als àcids i dissolvents. Les fibres sintètiques no resisteixen
els àcids forts, ni els oxidants ni certs tipus de dissolvent. Cal evitar la utilització d’aigua calenta.
S’aportaren fitxes tècniques de neteja de tota mena d’elements on s’especifiqui com han de
realitzar-se les activitats lligades a cada tipologia de neteja, indicant: definició, superfície aplicació,
procediment treball, productes, útils, medis humans (no adjuntem per criteris espai)
2. FORMACIÓ DEL PERSONAL
ILUNION Limpieza y Medio Ambiente es compromet a impartir un mínim de 15 hores de formació
presencial i 10 hores de formació a distància. Igualment el nostre programa formatiu s’adaptarà a
les necessitat del servei podent incrementar el total de hores formatives.
A continuació presentem resumit el nostra programa de formació:
Formació Inicial d’Incorporació acompanyada de Formació en els sistemes de protocols de neteja
específics de REDESSA (modalitat distància). El personal que hagi prestat servei amb ILUNION Limpieza
y Medio Ambiente en altres centres i s’incorpori per primera vegada als centres de REDESSA (trasllat,
reubicació), rebran un curs de formació inicial als centres de REDESSA perquè coneguin els detalls de
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funcionament i necessitats específics.
SEGURETAT I SALUT AL TREBALL. (Modalitat Mixta)
 PRL específic del lloc de treball: Coneixements bàsics prevenció riscos laborals i seguretat.
 Primers auxilis: Actuar en cas d’emergència mèdica amb la finalitat de poder ajudar a un accidentat
almenys fins que acudeixin les assistències
GESTIÓ EQUIPS PER RESPONSABLES DE NETEJA I ENCARREGATS (Modalitat Mixta)
 Gestió d’equips de neteja per Responsables d’Equip i Encarregats: millorar del rendiment,
incrementar actituds favorables del treball en equips, tècniques de gestió del temps, prendre decisions.
MÈTODES DE NETEJA, UTILITZACIÓ PRODUCTES I MAQUINÀRIA (Modalitat Mixta)
 Mètodes de neteja: reconèixer els mètodes específics de neteja en funció dels espais.
 Productes, útils i materials de neteja: adequada utilització segons característiques i instruccions
d’ús, normes de seguretat dels diferents productes en funció de la seva toxicitat.
 Maneig de maquinària de neteja: Realitzar la neteja dels centres mitjançant l’ús de maquinària
especial, distingir tipus de maquinària i les seves característiques, utilitats i cures.
MEDI AMBIENT (Modalitat Mixta)
 Ús i Dosificació Productes Ecològics: Utilitzar els productes ecològics de neteja adequadament.
 Minimització de l’Impacte Ambiental: Conèixer i controlar mètodes per a reduir l’impacte ambiental
Estalvi Energètic- Eficiència Energètica: Fomentar en els serveis de neteja les mesures necessàries
per a contribuir a l’estalvi i eficiència energètica
GESTIÓ RESIDUS (Modalitat Mixta): Les diferents fraccions de Residus i la seva Recollida, Bones
pràctiques en la gestió de Residus (I) i Bones pràctiques en la gestió de Residus (II)
3. MATERIALS, ÚTILS I MAQUINÀRIA
ILUNION Limpieza y Medio Ambiente com a empresa compromesa amb el Medi Ambient,
disposa principalment de productes, amb eco-etiquetes segons Reglament CEE 880/1992 de
23 de marc, utilitzant productes de neteja respectuosos amb el medi ambient. S’utilitzaran
productes de la gamma RTU Pur-Eco de Diversey, amb el Certificat EU-Flor. Igualment els
productes de neteja seran CONCENTRATS i els seus ENVASOS SERAN DE GRAN
CAPACITAT (BIDONS ) per reomplir envasos mes petits i transportables reutilitzables, reduint l´impacte
ecològic al reduir els envasos i plàstic. ILUNION Limpieza y Medio Ambiente aportará totes les fitxes
tècniques dels productes (per criteris d’espai no les aportem)
A més garantint un stock de productes de neteja a la nostra delegació d’Hospitalet de Llobregat
(Barcelona) per satisfer qualsevol necessitat del centres de REDESSA.
Útil de Neteja: Des de ILUNION Limpieza y Medio Ambiente sempre cobrirem les necessitats
específiques de neteja de REDESSA mitjançant: carros, pals, mopes, pinces, discos abrasius, galledes
blaves i vermelles, mopes d’escombratge humit, moxos, mànecs d’alumini, recollidors, recanvis, baietes
blaves, verdes, grogues, universals, fregalls, guants. Posarem a la disposició del servei dels dos centres
de REDESSA, utensilis de neteja mitjançant els quals s’aconseguirà realitzar una neteja més eficaç i en
menor temps que amb el mètode tradicional: baietes, mopes, manyoples de microfibra.
S’utilitzaran eines antiestàtiques com GAMUSSES I DRAPS ANTI POL i ANTIESTATICS.

Maquinària: totes les màquines incloses en aquesta proposta tècnica disposen
de garantia i/o contracte de manteniment (FULL SERVICE) amb el proveïdor o
fabricant. ILUNION Limpieza y Medio Ambiente i els seus proveïdors es
comprometen a tenir un sistema de manteniment i assistència adequat per a la
maquinària que presti servei de neteja de REDESSA, per això hem cregut
necessari diversificar els nostres proveïdors per a minimitzar riscos de cara a
possibles avaries. Per la rentada de tirassos i baietes ILUNION Limpieza y Medio Ambiente disposa
d’acords amb ILUNION Bugaderia per a la rentada d’uns certs ítems.
Es posa a disposició del servei la següent maquinària: 2 rotatives, 2 aspiradores aigua-pols, 1 carro
per treballador, 1 xampuneadora, 1 fregadora de conductor assegut, plataforma elevadora de tisora.
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Posem a disposició de REDESSA el nostre parc de maquinària extens a la delegació d’Hospitalet de
Llobregat (Barcelona), que facilitarà posar a disposició de REDESSA qualsevol tipus de maquinària en cas
de ésser necessari
Mitjans auxiliars: vehicles i mitjans informàtics. El vehicles s’utilitzaran per transportar tota mena
d’elements i mitjans auxiliars necessaris per la prestació del servei.
4. SISTEMES D’INSPECCIÓ I QUALITAT
En el seguiment de control, gestió, avaluacions, mesures correctives, etc., estan implicat Encarregat,
Supervisor, Cap de Servei i finalment el Gerent d’ ILUNION Limpieza y Medio Ambiente S.A, que serà qui
validi les mesures correctives.
L’Encarregat de Torn/Responsable d’Equip, en cadascuna de les seves inspeccions de Qualitat,
comprovarà l’assistència i absències de treballadors, compliment de freqüències, estat finals de les
estàncies, correcte etiquetatge de productes, maquinària, uniformitat, etc.
El Supervisor serà el responsable del seguiment i supervisió del servei, avaluarà les diferents parts del
contracte de manera integral, buscant uns alts índexs de qualitat i satisfacció. Funcions: Control de
presència d’operaris i Control d’activitats realitzades i Inspeccions de Qualitat Periòdiques.
El Cap de Servei estarà acompanyat almenys trimestralment per un Tècnic del Departament de Qualitat
de ILUNION Limpieza y Medio Ambiente S.A que auditarà la gestió del servei de manera integral prenent
diferents ràtios d’activitat per elaborar informes de rendiments que complementaran els informes emesos
pel Cap de Servei.
Es duran a terme inspeccions de qualitat amb la periodicitat adaptable a les necessitats de REDESSA.
No especifiquem periodicitat o freqüència d’aquestes inspeccions per no desvellat informació del
sobre C i no incórrer en exclusions. En tot cas, explicarem les figures encarregades de realitzar
aquestes inspeccions de control i els punts a destacar:
Encarregat i Supervisor realitzaran les inspeccions de controls corresponent (i posterior informe) per
comprovar els nivells de qualitat assolida i per solucionar dubtes que sortint al dia a dia, així tindrem una
visió global de les tasques realitzades i de les possibles incidències que puguin sorgir analitzant els motius.
Es deixarà una còpia a REDESSA de l’evolució del servei i en un termini de 48 hores un informe amb les
mesures correctives adoptades tant com a solució com per a factor potenciador.
En les inspeccions convidaren a REDESSA a participa perquè pugui valorar l’evolució del servei i els
resultats obtinguts, tractant punts com: capacitat de resolució de demandes, suport de ILUNION, control i
seguiment del personal, qualitat i quantitat de materials, adequació de la maquinària, aspectes burocràtics,
etc. De tots aquests factors, l’extrèiem una sèrie de conclusions que es reuniran en una taula matricial,
amb una valoració per coeficient que indiqui de manera senzilla el grau de compliment i adequació del
servei. Comptem amb un sistema informàtic que reflectirà un històric d’incidències. Per determinar les
eines a fer servir per controlar i mesurar la qualitat en el servei, cal fixar les variables a tenir en compte. En
aquest informe es reflecteix l'estat del servei, incidents, inspeccions, estat del material auxiliar, proposta de
millores, etc., fent arribar en els primers 5 dies hàbils del mes següent al responsable del servei
REDESSA.
ILUNION Limpieza y Medio Ambiente S.A disposa d’un sistema informàtic de control de
gestió (CTI) que permet que la informació derivada d’aquestes inspeccions sigui traslladada a
l’Encarregat General que elaborarà els informes de seguiment del servei. Els empleats van
equipats amb una terminal mòbil i una APP on queden registrats els serveis completats. El
terminal va indicant les tasques i freqüències de cada servei per cada torn. Els serveis estan etiquetats
amb un codi QR o una etiqueta NFC que cal capturar al completar el servei.
A temps real tota la informació es va bolcant al sistema podent realitzar un
seguiment del compliment del pla de treball. La revisió de cada tasca pot
recollir temps, qüestionaris, protocols d’actuació, fotos, signatures de
certificat, etc. El nostre CTI permet organitza les tasques en diferents torns
o recorregut per ubicació, per zones o estades dels centres de REDESSA,
sabent en tot moment l’estat del servei i les tasques que queden pendents.
Diàriament es fa un Diari d’Activitat que pot ser consultat pel treballador en tot moment i veure les entrades
i sortides al seu lloc de treball, tasques realitzades i pendents així com els diferents correctius.
Continuant amb el compromís de qualitat d’ILUNION Limpieza y Medio Ambiente establirem la
periodicitat d’enviament d’informes més acurada a les necessitats de REDESSA, la qual no
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detallent per tractar-se d’informació del sobre C i no incórrer en exclusions. No obstant, detallem a
continuació el tipus d’informes que posarem a servei de REDESSA:
Presentació de L’Informe del Servei on vindrà reflectit detalladament les activitats de cada torn de
treball: tasques, personal, mitjans emprats, etc.
Presentació de l’Informe d’Incidències, si n’hi ha. Es reflectirà una àmplia descripció de les
situacions irregulars que afectin al servei, acompanyant del reportatge fotogràfic de constatació.
S’indicarà el temps de resposta davant situacions imprevistes.
Presentació de l’Informe de Planificació del Servei a nivell d’activitat, on es reflectirà els serveis que
es preveuen realitzar: tasques ordinàries, freqüències de realització, tasques extraordinàries previstes,
mitjans materials i auxiliar a emprar.
Presentació de l´Informe de Planificació del Servei a nivell de personal: sistemes de torns de treball,
descansos, vacances, altes i baixes, substitucions, personal extern, etc.
Presentació de l’Informe de les activitats d’Inspeccions / supervisions realitzades i accions
per a corregir les anomalies detectades.
REDESSA estarà permanentment informada de les activitats realitzades i de l’evolució de la prestació del
servei, participant activament en reunions periòdiques per conèixer la percepció del servei, intercanviant
opinions sobre possibles punts de millora, podent mostrar les inquietuds sobre qualsevol aspecte del
servei. Tots el informes, documents, etc., seran propietat de REDESSA.
5. CAPACITAT DE RESPOSTA
ILUNION Limpieza y Medioambiente Compta amb més de
9.000 professionals i ofereix una àmplia gamma de solucions en
Neteja i Medi Ambient, disposa de personal format i altament
qualificat que és capaç d'atendre en termini inferior a 60
minuts les incidències que puguin esdevenir en qualsevol dels
seus centres i a qualsevol hora, aportant personal, maquinària,
medis auxiliars i materials necessaris per la prestació del servei.
A més ILUNION Limpieza y Medioambiente presta servei a
empreses reconegudes molt a prop de REDESSA (Borges,
Reus Esport, Carrefour), podent atendre qualsevol necessitat
que esdevingui.
Causes de necessitat de resposta:
Absència de personal (absentisme, baixes).
Incidents amb maquinària (trencament, cessament), Falta de materials
Emergències
de gran
Magnitut.
Incendis de baixa
gravetat,
Actes vandàlics
Epidèmies (El personal de ILUNION Limpieza y Medio Ambiente rebrà formació específica per
establir un protocol d’actuació en funció de la mena d’epidèmia a considerar. Aquesta formació serà
impartida per personal del Departament de Seguretat e Higiene de ILUNION)
Disposem d’un centre d’atenció telefònics 24 hores de dilluns a diumenges: 902 11 11 24, i d’un
Supervisor de Guàrdia 24 hores de dilluns a diumenges per possibles urgències. Igualment, i en
horari d’oficina podran ser atesos a través de la delegació en Hospitalet (C/Motores 300-304).
5.A CONTROL PRESENCIA & CONTROL ABSENTISME-BAIXES-VACANCES
ILUNION Limpieza y Medio Ambiente estableix un control amb caràcter obligatori, a nivell intern, que
consistirà a emplenar un comunicat que reflectirà l’hora d’entrada i sortida del personal adscrit al servei del
dos centres de REDESSA. Els comunicats de treball seran enviats al Cap de Serveis i al Departament de
RH de ILUNION Limpieza y Medio Ambiente, que establirà els quadrants de cada treballador per
verificar la seva assistència. En cas de percebre alguna infracció en matèria d’horaris o manca
d’assistència, es contactarà de manera immediata amb el treballador per a advertir-li d’aquest fet i
solucionar-lo. El gestor per part de REDESSA com per par de ILUNION Limpieza y Medio Ambiente,
poden en tot moment en temps real accedir a la informació tant de la presència dels treballadors com de la
realització de les tasques. Per això comptem amb tecnologia de posicionament via GPS i accés personal
amb modalitat biomètrica o targeta NFC; a més permet el control de presència per trucada telefònica.
Les absències seran ateses en la mateix jornada que es produeixin i el temps imprescindible per ser
obertes. En cas contrari es reforçaria el servei a primera hora de l’endemà.
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ILUNION Limpieza y Medio Ambiente compte per a aquest casos amb netejadors corre torns de manera
que es mantingui permanentment el nombre de presències i jornades proposades. En el cas de tasques
crítiques o d’una certa complexitat, lligada a la productivitat dels centres de REDESSA el termini
serà inferior, parlant de marges no superiors a 3 hores.
CONTROL DE BAIXES: Davant la notificació d’una baixa el supervisor enviarà un nou treballador amb
experiència, cursos de formació adients per exercir les tasques pròpies des centres de REDESSA,
comunicant les dades del nou treballador. Les baixes seran ateses en el temps imprescindibles per ser
cobertes. Disposem de diversos equips de ruta per suplir netejador/especialista en un termini
inferior a 2 hores.
CONTROL DE VACANCES: Amb antelació superior a un mes tots el treballadors hauran d’enviar la
sol.licitud de vacances al Supervisor perquè juntament amb el Cap de Servei prepari el quadrant de
substitució. Una setmana abans de la data d’inici de vacances des de ILUNION Limpieza y Medio
Ambiente es comunicarà a REDESSA la data d’inici i finalització de vacances del treballador i les dades
completes de la persona que li substitueix (el treballador substitut estarà format insitu per conèixer les
necessitats del servei i les tasques pròpies de REDESSA).
5.B CAPACITAT DE RESPOSTA PER EMERGÈNCIES I NECESSITATS EXTRAORDINÀRIES
Per emergències, situacions o necessitats extraordinàries que requereixin d’una actuació especial:
tempestes, inundacions, fugides, trencaments, incendis de baixa gravetat, epidèmies, actes vandàlics,
emergències de gran magnitud com desperfectes ocasionats per fenòmens meteorològics o geològics,
efectes d’obres i remodelacions de les instal.lacions, etc., disposem de personal en altres rutes podent
muntar equips de neteja extraordinaris per a resoldre la situació en menys de 2 hores. Disposem de 16
brigades mòbils compostes per un netejador/a i un conductor netejador, tant en horari diürn com
nocturn per atendre qualsevol tipus d’imprevistos en un termini no superior a 1 hora.
DOTACIÓ HUMANA DE LA BRIGADA D’EMERGÈNCIES: 1 conductor netejador i 1 netejador.
DOTACIÓ MEDIS MATERIAL DE LA BRIGADA D’EMERGÈNCIES: 1 vehicle furgoneta, 1 aspirador de
pols, 1 hidronetejadora, 1 equip de bombeo, 1 compressor, 1 aspirador aigua-pols, 1 escala 8 esglaons,
productes de neteja i consumibles de lavabo.
ILUNION Limpieza y Medio Ambiente mantindrà un stock de seguretat al nostres magatzem per atendre
pics de demanda o retard en l’enviament del proveïdors, aporta com a millora la disponibilitat d’un vehicle
aliè la servei més una brigada composta per conductor/netejador que permetin la reposició immediata de
dotació higiènica i un control d’inventari en els quart d’emmagatzematge de REDESSA gràcies al nostre
CTI Gestió Qualitat que ens permet conèixer en temps real el nombre d’existències de cada producte.
6. UNIFORMITAT
ILUNION Limpieza y Medio Ambiente es responsabilitza del subministrament de l’uniformitat a tots i
cadascun dels treballadors del servei, així com la seva reposició per: taques permanents, trencament,
desperfectes. Tots els treballadors tindran en lloc visible una targeta d’identificació amb el seu nom i logotip
de l’empresa. No indiquem la freqüència de lliurament i reposició de l’uniformitat per tractar-se
d’informació del sobre C i no incórrer en exclusions.
Peça
Polo Ilunion Limpieza y
Medioambiente

Pantaló Multibutxaca

Jaquete Hivern

Descripció Tècnica
Polo manigua curta amb tres botons. Tons corporatius ILUNION
Limpieza y Medio Ambiente. 50% polièster 50% cotó

Imatge Corporativa

Pantaló multibutxaca gris amb tons foscos al genoll
Cordats belcro i plec central. 65% polièster 35% cotó

Jaqueta en colors corporatius amb coll camiser, cordat mitjançant
cremallera, butxaques davanters. 65% polièster 35% cotó

Armilla

Armilla amb línia de jaqueta.
65% polièster 35% cotó

Calçat antilliscant

Segons normativa i tipus d’instalació
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MILLORA SOCIAL
El/la Sr/Sra. JAIME FRANCISCO CALZADO ARIJA amb residència a Madrid, al
carrer Albacete número 3 i amb NIF 09788994X, en nom propi o com
APODERAT de l’empresa ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE S.A amb CIF
A79384525 i amb domicili a C/Albacete 3 de Madrid.
DECLARA
Que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder
ser empresa adjudicatària del contracte de SERVEI DE NETEJA A REALITZAR A LES
INSTAL·LACIONS DE REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, S.A. (REDESSA), es
compromet a realitzar les millores salarials del personal adscrit a l’execució del
contracte d’acord amb l’establert al següent quadre:

% D'INCREMENT SALARIAL

PUNTUACIÓ s/21
punts

0,00%

0,00

+0,50%

3,50

+1,00%

7,00

+1,50%

10,50

+2,00%

14,00

+2,50%

17,50

+3,00%

21,00

% OFERTAT PEL
LICITADOR

+3,00 %

Reus, a la data que consta al peu de signatura d’aquest document.
(Signatura electrònica)

MILLORES TÈCNIQUES
El/la Sr/Sra. JAIME FRANCISCO CALZADO ARIJA amb residència a Madrid, al
carrer Albacete número 3 i amb NIF 09788994X, en nom propi o com
APODERAT de l’empresa ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE S.A amb CIF
A79384525 i amb domicili a C/Albacete 3 de Madrid.
DECLARA
Que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder
ser empresa adjudicatària del contracte de SERVEI DE NETEJA A REALITZAR A LES
INSTAL·LACIONS DE REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, S.A. (REDESSA), es
compromet a realitzar les millores tècniques següents:
1) Compromís d’un curs de formació vinculat a la millora i qualificació del
personal que dona servei a l’objecte del contracte a acreditar a REDESSA
a. Un a l’any

☐

b. Dos a l’any

X

2) Periodicitat inspecció
a. Mensual

☐

b. Més d’un cop al mes

X

3) Periodicitat informes acreditats a REDESSA. Es valorarà la millora de la
freqüència en l’emissió de l’informe d’inspecció trimestral tal com es
requereix al plec.
a. Bimensual
b. Mensual

☐
X

4) Nombre de mudes lliurades inicialment i periodicitat de reposició de
l’uniforme.
a. Anual

☐

b. Més d’un cop a l’any X
Reus, a la data que consta al peu de signatura d’aquest document.
(Signatura electrònica)

ANNEX 2.- MODEL D’OFERTA ECONÒMICA I CRITERIS QUANTIFICABLES DE FORMA
AUTOMÀTICA MITJANÇANT FÓRMULA
OFERTA ECONÒMICA
El/la Sr/Sra. JAIME FRANCISCO CALZADO ARIJA amb residència a Madrid, al
carrer Albacete número 3 i amb NIF 09788994X, en nom propi o com
APODERAT de l’empresa ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE S.A amb CIF
A79384525 i amb domicili a C/Albacete 3 de Madrid.
DECLARA
Que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder
ser empresa adjudicatària del contracte SERVEI DE NETEJA A REALITZAR A LES
INSTAL·LACIONS DE REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, S.A. (REDESSA), es
compromet a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions
estipulats, per la quantitat total de (A) 467.906,30€ (QUATRE-CENTS
SEIXANTA-SET MIL NOU-CENTS SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS),
(xifra en lletres i en números), de les quals 386.699,42€ (TRES-CENTS
VUITANTA-SIS MIL SIS-CENTS NOURANTA-NOU EUROS AMB
QUARANTA- DOS CÈNTIMS, es corresponen al preu del contracte i
81.206,88€ (VUIT-CENTS UN MIL DOS-CENTS SIS MIL EUROS AMB
VUITANTA-VUIT CÈNTIMS) es corresponen a l’Impost sobre el Valor afegit
(IVA), corresponent a la durada inicial del contracte (dues anualitats).
El preu referit a una anualitat és de 233.953,15 € ( DOS-CENT TRENTATRES MIL NOU-CENTS CINQUANTA-TRES AMB QUINZE CÈNTIMS) €, de
les quals 193.349,71 € ( CENT-NORANTA-TRES MIL TRES-CENTS QUARANTANOU AMB SETENTA UN CÈNTIMS), es corresponen al preu del contracte i
40.603,44 € ( CUARANTA MIL SIS-CENT TRES AMB CUARANTA QUATRE
CÈNTIMS ) es corresponen a l’Impost sobre el Valor afegit (IVA).
Els preus unitaris per hora (B) aplicats són els que a continuació es relacionen
(IVA exclòs):
Les propostes hauran de completar la següent taula d’ofertes (B)
NETEJADOR Laborable Diürn
€/H/sense
14,79 €
iva
NETEJADOR
ESPECIALISTA Laborable Diürn
€/H/sense
iva
15,29 €

Laborable
Nocturn

Festiu Diürn
23,04 €

Festiu
Nocturn

16,86 €
Laborable
Nocturn

Festiu Diürn

25,09 €
Festiu
Nocturn

17,32 €

23,49 €

25,55 €

Reus, a la data que consta al peu de signatura d’aquest document.
(Signatura electrònica)

CONTRACTE DE CONFIDENCIALITAT DE SERVEIS SENSE ACCÉS A DADES DE CARÀCTER
PERSONAL

REUNITS
D’una part, el Sr. Albert Boronat Avià, major d’edat, amb DNI 39703797-R, en representació de
REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, S.A., amb NIF A-43423649 i domicili, a efectes d’aquest
contracte, a Av. de Bellissens, núm. 42 – 43204 Reus (Tarragona).
I d’una altra, el Sr. Jaime Francisco Calzado Arija, major d’edat, amb DNI 09788994-X, en
representació de ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE S.A., amb NIF A-79384525 i domicili,
a efectes d’aquest contracte, a C/ Albacete, 3, Madrid.

INTERVENEN
En primer lloc, el Sr. Albert Boronat Avià, en nom i representació de REUS DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC, S.A., amb NIF A-43423649 (en endavant, el “Responsable del Tractament”).
En segon lloc, el Sr. Jaime Francisco Calzado Arija, en nom i representació de ILUNION LIMPIEZA
Y MEDIOAMBIENTE S.A. amb NIF 09788994-X (en endavant, el “Prestador del Servei”).
Ambdues parts, es declaren amb capacitat suficient per a subscriure el present CONTRACTE DE
CONFIDENCIALITAT DE SERVEIS SENSE ACCÉS A DADES DE CARÀCTER PERSONAL (en endavant,
el “Contracte”), de mutu acord.

MANIFESTEN
PRIMER. Que el Prestador del Servei, a compte del Responsable del Tractament, es troba en
l’actualitat prestant el servei de de neteja a diferents instal·lacions del Responsable, tant de
forma recurrent com ocasional (en endavant, el “Servei”).
SEGON. El correcte compliment del Servei no requereix el tractament de dades de caràcter
personal titularitat del Responsable del Tractament, però sí a les instal·lacions o suports en els
quals els mateixos s’allotgen.
TERCER. En virtut de l’anterior, el Prestador del Servei es compromet que el personal designat
per la prestació del Servei compleixi amb les estipulacions que es determinen al present
Contracte.
QUART. En compliment del que disposa l’article 28 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel
que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, el
“RGPD”), i el que disposa l’article 33 de la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals
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i garantia dels drets digitals (en endavant, la “LOPDGDD”), és intenció de les dues parts establir
les obligacions i responsabilitats que corresponen a cadascuna d’elles, d’acord amb les següents
estipulacions:

ESTIPULACIONS
PRIMERA. Durada del contracte
El present Contracte tindrà la mateixa durada que el contracte de prestació de serveis (en
endavant, el “Contracte de Serveis”) això és, des de la data de signatura del Contracte de Serveis
fins al mateix dia de l’any 2027. En cap cas, podrà ser superior a la durada del Contracte de
Serveis, a l’empara del qual es formalitza.
SEGONA. Prohibició d’accés a dades de caràcter personal
El Prestador del Servei i el seu personal tenen prohibit, terminantment, l'accés a les dades
personals, continguts en els diferents suports (que continguin informació automatitzada o no
automatitzada), així com en els recursos del sistema d'informació, per a la realització del Servei.
En cas que accidentalment es produeixi un accés o un coneixement, directe o indirecte, de dades
personals titularitat del Responsable del Tractament, restaran al disposat a l’Estipulació Tercera.
TERCERA. Deure de secret professional
Si per motiu de la prestació del Servei, el Prestador del Servei i el seu personal haguessin tingut
accés o coneixement, directe o indirecte, de dades de caràcter personal titularitat del
Responsable del Tractament, tindran el deure de guardar secret professional respecte a la
informació de caràcter personal accedida. Aquesta obligació és exigible al personal, fins i tot
després d’haver cessat la seva relació amb el Prestador del Servei.
A més, serà obligació d’aquest últim comunicar i exigir al seu personal el compliment del deure
de secret professional, així com la resta de les condicions i termes fixats en el present Contracte.
En cas que el personal del Prestador del Servei incompleixi el deure secret professional, efectués
una cessió o comunicació de les dades personals a tercers (entenent aquesta com la revelació
de dades personals a persona distinta del titular de les dades), o les utilitzés per a qualsevol altra
finalitat no autoritzada pel Responsable del Tractament, el Prestador del Servei serà considerat
com a Responsable de Tractament, responent així, de les infraccions previstes i fixades en el
RGPD.
QUARTA. Exercici de drets pels interessats
Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, limitació, portabilitat o oposició, els
exerceixen els interessats davant el Responsable de Tractament.
Si el Prestador del Servei rebés una petició d’exercici de drets, haurà d’informar immediatament
a l’interessat o afectat de la identitat del Responsable del Tractament, perquè s’adreci a aquest.
La comunicació ha de fer-se de forma immediata i en cap cas més enllà del dia laborable següent
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al de la recepció de la sol·licitud, juntament, si escau, amb altres informacions que puguin ser
rellevants per a resoldre la sol·licitud.
CINQUENA. Responsabilitat
Ambdues parts es comprometen a respectar, en el compliment de les obligacions que es deriven
d’aquest document, tota la legislació i normativa que resulti aplicable, molt en particular, les
obligacions imposades i determinades pel RGPD.
Cada part haurà de fer front a la responsabilitat que es derivi del seu propi incompliment
d’aquesta legislació i normativa.
SISENA. Jurisdicció
Les parts, per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en la interpretació i aplicació
del present Contracte, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de ciutat del
Responsable del Tractament.
I en prova de conformitat, i perquè quedi constància d’aquests acords, les parts subscriuen el
present Contracte.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

PRESTADOR DEL SERVEI

Signat: Sr. Albert Boronat Avià

Signat: Sr. Jaime Francisco Calzado Arija
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