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Memòria Justificativa
Procediment: Contracte de servei per procediment obert ordinari subjecte a regulació
harmonitzada
Assumpte: Serveis de neteja d’equipaments municipals i espais públics
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
1. Introducció
L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha de dur a terme els serveis de neteja
d’equipaments municipals i espais públics, vinculats amb l’activitat i competències pròpies
que hi du a terme.
2. Descripció de la situació actual
a. Situació en la Institució
L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant no disposa en la plantilla de personal
vigent del perfil adequat per dur a terme les tasques del servei esmentat. El servei no és
considera una funció permanent de l’Administració, i requereix d’una formació
especialitzada. Es proposa l’execució dels serveis esmentats mitjançant la contractació
d’empreses especialitzades.

Resolució TSF/1989/2018, de 26 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la publicació
del Conveni col·lectiu de treball del sector de la neteja d’edificis i locals de Catalunya per
als anys 2017 a 2021 (codi núm. 79002415012005), DOGC núm. 7698, de 3.9.2018, i
correcció d’errades següent, DOGC núm. 7716, de 1.10.2018.
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen
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 (LCSP), i a les disposicions que la
desenvolupen; al Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública, en tot allò que no hagi quedat superat per la LCSP; a la Llei 2/2015,
de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola i al Reial Decret 55/2017, de 3
de febrer, que la desenvolupa; supletòriament, a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques i la resta de normes
administratives i, en defecte seu, a les normes de dret privat.
3. Objecte del contracte
Prestació dels serveis de neteja d’equipaments municipals i espais públics, d’acord amb la
forma, abast, condicions i extensió que es determinin. El contracte definit té la qualificació
de contracte administratiu de serveis, d'acord amb l'article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), 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.
L'objecte del contracte s'identifica amb els codis del Vocabulari Comú de Contractes
Públics (CPV) següents:
90610000-6 Serveis de neteja i escombrat de carrers
90911200-8 Serveis de neteja d’edificis
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b. Marc normatiu

El termini d'execució i lloc d'execució serà de dos anys i al municipi de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant. Es contempla una pròrroga màxima d’un any, en períodes mínims
mensuals, sense excedir en total els tres anys.
4. Anàlisi tècnica
Consideracions tècniques i requeriments
L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant contractarà els serveis de neteja dels
equipaments municipals i espais públics que es relacionen a continuació, agrupats per lots
definits per la seva funcionalitat pròpia i adequació orgànica a l’estructura departamental
de l’ens municipal:
Lot 1. Equipaments Culturals
a. Casa Cultura:
a.1 Casa Cultura i Mitjans de Comunicació
a.2 Casal Joves Hospitalet
b. Centre Visitants de l’Hospitalet CB
c. Centre Cultural Infant Pere
d. Ca La Torre
e. Biblioteca Jaume Jardí i Gil
f. Auditori de Vandellòs i locals
g. Molí de l’Oli
Lot 2. Centres Educatius
a. Escola Valdelors
b. Escola Mestral

Lot 4. Equipaments Socials i Sanitaris
a. CAP de Vandellòs
b. Centre assistencial (zones comuns)
c. Casa Abadia
d. Centre mèdic de Masboquera
e. Benestar Social
f. Escoles Velles de Masboquera
g. Escola de Masriudoms
h. Centre obert
i. Casal Joves de Vandellòs
Lot 5. Mercats i equipaments de turisme
a. Cal Forn
b. Oficina del port
c. Mercat Vandellòs
d. Mercat de l’Hospitalet
Lot 6. Equipaments de serveis centrals
a. Ajuntament
b. Casa la Vila
c. Seu de la Policia
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Lot 3. Medi Ambient i Espais Públics
a. Places i altres
b. Festa Sant Roc (zona penyes)
c. Nau Medi Ambient Vandellòs
d. Nau Medi Ambient Hospitalet

d. Espai Àster
e. Nau d’Obres i Serveis
Seran espais d’actuació del servei de neteja totes aquelles zones dels edificis o recintes
que es relacionen, ocupables de forma habitual o esporàdica pels treballadors, usuaris o
públic en general. Sense caràcter exhaustiu, seran espais d’actuació els següents:
a. Aules.
b. Despatxos, oficines i dependències anàlogues.
c. Arxius i magatzems.
d. Sales tècniques, tallers.
e. Lavabos, banys, dutxes i vestidors.
f. Sales de reunions, sales d’actes, biblioteques, àrees d'atenció al públic, punts
d’informació, sales de control.
g. Gimnasos i zones esportives.
h. Zones comunes i accessos.
i. Ascensors i aparells elevadors.
j. Tots els vidres dels centres, siguin interiors o exteriors, qualsevol que sigui la seva
dificultat d’accés.
k. Terrasses, patis interiors.
l. Vials, aparcaments, places de terra i altres àrees exteriors singulars.
m. Zona d’esbarjo, patis, enjardinaments, zones obertes annexes als edificis o locals.
I en general, qualsevol dependència no inclosa a les categories precedents, que pertanyi al
centre i es consideri la seva necessitat de neteja. La neteja de cadascun dels edificis i
dependències municipals serà integral, amb tots els elements que contingui i elements i
objectes que formin part del mateix, tot i que no s’esmentin expressament. El treball de
neteja s’efectuarà de tal manera que en cap moment es vegi pertorbat el normal
funcionament de les activitats desenvolupades a l’edifici. El treball de neteja es realitzarà
mitjançant el procediment més adient a la naturalesa de l’objecte a netejar, de manera que
s’evitin els deterioraments per procediments de neteja inadequats.

LOT 1. EQUIPAMENTS CULTURALS
a. CASA CULTURA BLANCA D’ANJOU
a.1. CASA CULTURA I MITJANS DE COMUNICACIÓ
Ubicació: Carrer Escoles, 12 (Hospitalet de l’Infant)
Superfície: 1163 m2
Horari obertura centre: De 8:30h a 20h
Horari preferent del servei: Matí
Mitjans de comunicació (16h a 19h)
L’espai dels mitjans de comunicació no es netejarà dins de l'horari de convidats que és de
10 a 13h i de 16h a 19h.
Hores setmanals destinades de servei: 35 hores / setmana
Aquest equipament disposarà d’una bossa de 100 hores/any.
Inclou 3 neteges de vidres a l’any: 2 neteges semestrals i una extraordinària
Àmbit de neteja: Distribuïdor, sales, despatxos, lavabos homes/dones, sales reunions,
locutori i estudis de ràdio, plató i realització TVV, redacció, despatx, sala de juntes i office
amb lavabo.
a.2. CASAL JOVES
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Descripció dels equipaments municipals i espais públics

Ubicació: Carrer Escoles, 12 (Hospitalet de l’Infant)
Superfície: 112 m2
Horari obertura centre:
Hivern (de dilluns a dissabte de 16h a 20h; excepte festius)
Estiu (de dilluns a dissabte de 10h a 14h i de 16h a 20h; excepte festius)
Horari preferent del servei: Matí
Hores setmanals destinades de servei: 12 hores / setmana
Àmbit de neteja: Sala de jocs i ordinadors, despatxos, serveis 1a planta Casa Cultura
Buc d’assaig a la planta baixa, almenys netejar un cop per setmana mentre se’n faci ús.
b. CENTRE VISITANTS DE L’HOSPITAL
Ubicació: Plaça del Pou, 11 (Hospitalet de l’Infant)
Superfície: 645 m2
Horari obertura centre: De 9h a 15h
Horari preferent del servei: Tarda
Hores setmanals destinades de servei:
2 hores / setmana
4 hores / setmana: Setmana Santa, Juliol, Agost i Setembre
Inclou 1 neteja de vidres en alçada a l’any.
Àmbit de neteja: Distribuïdor, sales, despatxos, lavabos homes/dones, terrat
c. CENTRE CULTURAL INFANT PERE

Àmbit de neteja: Distribuïdor-hall, sala d’espectadors, escenari, tramoia, vestuaris, sala
de màquines, escales, sales polivalents, lavabos homes/dones, sala biblioteca 1 a planta,
sala biblioteca 2a planta, arxiu, despatxos, magatzems.
d. CA LA TORRE
Ubicació: Plaça Doctor Gil Vernet, s/n (Vandellòs)
Superfície: 732 m2
Horari obertura centre: De dimarts a divendres de 16:00 a 20:00h i dissabte de 10:00 a
13:00h
Horari preferent del servei: dilluns, dimecres i divendres de 8,30 a10,30
Hores setmanals destinades de servei: 6 hores / setmana
Àmbit de neteja: Distribuïdor, patí exterior no cobert, recepció, escales, despatxos
comuns, sales de conferències, arxiu, sales d’exposicions, lavabos homes/dones, terrats,
ascensor.
e. BIBLIOTECA JAUME JARDÍ I GIL
Ubicació: Carrer Sant Isidre, 3 (Vandellòs)
Superfície: 178 m2
Horari obertura centre: Dilluns-dijous de 10:00 a 13:00h i 17:00 a 20:00h
Dimarts i dimecres de 17:00 a 20:00h
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Ubicació: Carrer Ramon Berenguer IV, 2 (Hospitalet de l’Infant)
Superfície: 2607 m2
Horari obertura centre: De 9h a 20h
Horari preferent del servei: Matí
Hores setmanals destinades de servei: 18,5 hores / setmana
Aquest equipament disposarà d’una bossa de 400 hores/any.
Inclou 2 neteges de vidres a l’any: 2 neteges semestrals.

Divendres 16:00 a 19:00h
Horari preferent del servei: Matí
Hores setmanals destinades de servei: 5 hores / setmana
Àmbit de neteja: Sala biblioteca, mostrador, lavabos homes/dones, arxiu, pati interior,
magatzem.
f. AUDITORI DE VANDELLÒS I LOCALS
Ubicació: Carrer Remullà, 3 (Vandellòs)
Superfície: 600 m2
Horari obertura centre: L'horari de funcionament de l'auditori és segons programació, de
dilluns a diumenge, en preferència per horaris de tarda i vespre.
Horari preferent del servei: Matí
Hores setmanals destinades de servei: 10 hores / setmana
Àmbit de neteja: Distribuïdor, sala d'espectadors, escenari, tramoia, vestidors, sala de
màquines, escales, sales multifuncionals, lavabos homes/dones, locals.
L'edifici contempla els següents locals a la 1ª planta: Escola de música, Centre cultural i
Esportiu - Societat de Caçadors - Associació Masia de Castelló - Colla de Teatre Disbauxa
i sala d'Audicions.
g. MOLÍ DE L’OLI

Diàriament
Neteja dels paviments
 Escombrat i fregat dels terres de terrazo, gres o d‘altres materials amb solució
aquosa de detergent i, sempre que sigui possible, amb mitjans mecànics.
 Neteja dels passadissos i zones comunes.
Serveis sanitaris i vestidors
 Escrupolosa neteja del terra i dels sanitaris amb productes desinfectants.
 Netejar i eixugar els miralls i aixetes.
 Reposició material higiènic: El paper higiènic ha de ser de doble full i blanc i el
sabó de tocador ha de ser hipoal·lergènic.
Vidres interiors i exteriors
Neteja dels vidres de les portes d‘accés als edificis i els de les portes dels vestíbuls i els
dels taulells de recepció.
Eliminació dels residus
En finalitzar cada jornada, els residus recollits en les tasques de neteja, seran retirats en
bosses de plàstic i dipositats en els contenidors corresponents ubicats a la via pública.
Setmanalment
Neteja dels paviments:
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Ubicació: Ctra. de Mora, 12 (Vandellòs)
Superfície: 330 m2
Horari obertura centre: De 9h a 15h
Horari preferent del servei: Tarda
Hores setmanals destinades de servei:
2 hores/quinzenals d’octubre a juny
2 hores /setmana: Setmana Santa, Juliol, Agost i Setembre
Àmbit de neteja: Distribuïdor, despatx, lavabo home/dona i sales exposicions.





Escombrat i fregat dels terres de ‘terrazo’, gres o d‘altres materials amb solució
aquosa de detergent i, sempre que sigui possible, amb mitjans mecànics.
Neteja dels passadissos i zones comunes.
Neteja de catifes.

Quinzenalment
Mobiliari general
 Buidar i netejar papereres i cendrers (interiors i exteriors). Neteja de la pols de les
cadires, butaques, ordinadors i teclats, sofàs, prestatgeries, objectes decoratius,
taules, telèfons, maquines d‘oficina, armaris, arxivadors i tot el mobiliari en general.
 Neteja amb cura de les pantalles d‘ordinadors, teclats i monitors de TV amb
productes de desinfecció no corrosiva per a aquest tipus de materials.
 Desinfecció i esterilització dels telèfons, amb especial cura amb el de la centraleta.
 Neteja dels marcs de les portes, interruptors, tiradors, poms, passamans,…
 Neteja dels daurats i elements metàl·lics.
 Neteja de llums.
Mensualment
Punts de llum
Es mantindran sempre nets, sense utilitzar líquids.
Serveis sanitaris i vestidors
 Neteja de l‘enrajolat de les parets.
 Treure la pols de la part alta dels armaris metàl·lics, ampits i finestres.
 Treure les taques i esquitxades de les rajoles.

Semestralment
Magatzems
 Escombrar / ‘mopejar’ els paviments.
 Fregar els paviments.
 Treure'n la pols.
Parets i elements de condicionament d‘aire
Treure la pols dels radiadors i de les reixes de ventilació i climatització.
Zona d‘arxiu
Neteja de les prestatgeries.
Anualment
Portes, finestres i mampares
 Neteja a fons de totes les portes i part interior de les finestres.
 Neteja d‘altres elements de fusteria i mampares.
 Netejar les parets dels vestíbuls i passadissos.
Façanes
Neteja dels murs i de les façanes.
Neteja de parets, sostres i cornises.
Neteja dels paviments
Abrillantat del terra
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Trimestralment
Vidres interiors i exteriors
Neteja de finestres interiors i exteriors, marcs i trencaaigües exteriors.

No obstant aquesta freqüència, es procedirà al decapatge dels espais que ho requereixin a
causa del canvi de personal d‘un despatx a altre, moviment de mampares o qualsevol altra
causa que ho justifiqui.
Segons necessitats
Mobiliari general
 Aplicació de productes regeneradors als mobles i als sofàs o cadires de pell
 Neteja del entapissat de les cadires amb llevataques.
 La neteja d‘aquest mobiliari es farà evitant cops, taques o ratlles.

LOT 2. CENTRES EDUCATIUS
a. ESCOLA VALDELORS
Ubicació: Carrer Escoles,16 (Vandellòs)
Superfície: 642 m2
Horari obertura centre: De 9h a 15h
Horari preferent del servei: Tarda
Hores setmanals destinades de servei: 30 hores / setmana
Àmbit de neteja: Arxiu-biblioteca, aules, aules amb serveis, despatxos,
distribuidors-passadisos, gimnàs, lavabos homes i dones, sala professors, recepció, sales
de reunions, sales multifuncionals.

Ubicació: Carrer Vandellòs,10 (Hospitalet de l’Infant)
Superfície: 2387 m2
Horari obertura centre: De 9h a 15h
Horari preferent del servei: Tarda
Hores setmanals destinades de servei: 83,5 hores / setmana
Àmbit de neteja: Arxiu-biblioteca, aules 1a planta, aules 2a planta, aules amb serveis,
aules planta baixa, mòduls prefabricats on s’imparteix preescolar, despatxos,
distribuïdors/passadissos, escales, gimnàs, lavabos homes/dones, sala professors, porxos,
recepció, sales de reunions, sales multifuncionals.
Diàriament
 Escombrar tots els paviments interiors, recollida de residus sòlids i líquids, eliminar
les taques del paviment.
 Fregar els paviments dels vestíbuls, passadissos i escales principals.
 Escombrar porxos i voreres exteriors
 Netejar la pols del mobiliari i altres elements de les aules, despatxos i
dependències similars, vestíbuls, passadissos i escales.
 Netejar de forma acurada els serveis sanitaris: netejar, fregar i desinfectar tot el
paviment d’aquestes zones. Netejar les taques de les parets, portes, marbres i
enrajolats. A més a més, cal fer una neteja completa dels aparells sanitaris, piques,
aixetes, miralls i altres complements presents en aquestes dependències.
 Buidar i netejar les papereres i altres recipients i contenidors de residus, i traslladar
aquests als punts de recollida i de la forma establerta pels serveis municipals
competents (segons la naturalesa del residu).
 Reposició de les cel·luloses, sabons i altres consumibles dels serveis sanitaris.
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b. ESCOLA MESTRAL



Treure les marques de ditades i taques en vidres de portes d’accés, mampares,
etc.

Dies alterns
 Fregar la resta de paviments interiors.
 Netejar i aspirar la pols de moquetes, catifes i mobiliari entapissat.
Setmanalment
 Netejar de forma acurada els paraments verticals dels serveis sanitaris: enrajolats,
parts més altes i fons. També es faran a fons els racons.
 Netejar els residus adherits i taques dels paviments exteriors dels patis i porxos.
 Netejar les pissarres, taulons i similars.
 Neteja més detallada del mobiliari dels menjadors.
 Netejar els magatzems d’ús més habitual.
Mensualment
 Netejar les portes i marcs, parets i sostres, paraments i mampares de separació
 Netejar els escopidors de les finestres.
 Netejar les embocadures de desguàs de les terrasses i patis interiors.
 Netejar els elements metàl·lics ( a excepció de les reixes que es faran dues
vegades l’any).
 Treure la pols de cortines.
Bimestralment
 Netejar els elements d’il·luminació, calefacció i conduccions de les dependències
interiors.
 Netejar completament tots els vidres de fàcil accés per a un especialista. amb els
mitjans habituals.

Operacions en períodes no lectius.
Neteges de Nadal i Setmana Santa
 Neteja a fons i completa dels serveis sanitaris i vestuaris.
 Fregar i netejar a fons tots els paviments del centre.
 Netejar a fons el mobiliari i prestatgeries, així com les parts més altes, recons i
fons.
Vacances d’estiu (des del final del curs lectiu fins a l’inici del curs escolar).
Durant el mes de juliol es manté el servei de neteja pel que fa a l’ àrea administrativa, wcs i
espais que utilitzen el professorat.
Durant l’ última setmana del mes d’agost:
 Neteja a fons i completa dels serveis sanitaris i vestidors.
 Fregar i netejar a fons de tots els paviments del centre.
 Netejar a fons el mobiliari i prestatgeries, així com les parts més altes, recons i
fons.
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Semestralment
 Netejar les persianes (interior) i reixes.
 Netejar els magatzems d’ús poc freqüent i sales tècniques (instal·lacions).






Tractar i abrillantar el paviment.
Netejar els vidres.
Netejar els elements d’il·luminació, calefacció i conduccions.
A més de les tasques esmentades, s’efectuarà una neteja de manteniment dels
espais ocupats pels professors, que inclouran les sales de professors, despatxos,
zones comunes i lavabos en ús; així com qualsevol altre espai utilitzat en aquest
període que la Direcció del centre consideri oportú.

LOT 3. MEDI AMBIENT I ESPAIS PÚBLICS
a. PLACES I ALTRES
1. Places de Catalunya, del Pou i Berenguer:
Règim de freqüència ordinària: 5 cops a l’any.
Descripció genèrica de les tasques:
Les places de Catalunya, del Pou i Berenguer són les més cèntriques de l’Hospitalet de
l’Infant. És el lloc on es fan més actes i festes durant l’any. Per això, s’embruten amb una
certa freqüència i una neteja amb la màquina d’escombrar no és suficient per a que quedin
en un estat correcte. A més de netejar les places pròpiament dites, s’haurà de netejar les
zones del voltant que hagin quedat brutes per causa de l’acte realitzat incloent els racons i
la zona del voltant dels lavabos. En concret i com a exemple quan la neteja sigui per causa
del mercat medieval, s’haurà de netejar totes les zones que s’hagin embrutat, o sigui la
Plaça Catalunya, part carrer De la Galera tocant a Plaça Catalunya, part carrer de l’Estació
al voltant de l’oficina turisme, Plaça del Pou, passatge C/ Onze de Setembre

Les neteges es faran 5 cops l’any quan els serveis de neteja viària municipals així ho
requereixin. No es poden fixar dates concretes ja que depèn dels actes que es realitzin en
aquestes places.
2. Plaça dels Pins:
Règim de freqüència ordinària: 4 cops a l’any
Descripció genèrica de les tasques:
La plaça dels pins té un nombre de pins considerable que a l’època hivernal alberga una
important colònia d’estornells i d’altres espècies a l’estiu. El terra, els bancs i el mur que
limita la gespa queda tacat amb freqüència per les deposicions dels ocells i també per la
resina dels pins. També s’hi fa un acte anualment que és la fira d’abril.
La neteja s’ha de fer com a mínim amb una màquina fregadora si cal amb aigua calenta a
pressió i productes específics desincrustants i desinfectants i la maquinària i materials que
l’empresa adjudicatària consideri necessàries en cada cas per a la realització d’una neteja
correcta.. L’encarregat de neteja viària supervisarà l’estat de la plaça després de la seva
neteja per assegurar que aquesta quedi neta. Si l’estat no es considera correcte, s’haurà
de netejar un altre cop la part que calgui.
Les neteges es faran 4 cops a l’any quan els serveis de neteja viària municipals així ho
requereixin.
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Per això la seva neteja s’ha de fer com a mínim amb una màquina fregadora, amb aigua
calenta a pressió i productes específics desincrustants i desgreixadors a més de productes
higienitzants i la maquinària i materials que l’empresa adjudicatària consideri necessàries
en cada cas per a la realització d’una neteja correcta. L’encarregat de neteja viària
supervisarà l’estat de la plaça després de la seva neteja per assegurar que aquesta quedi
neta. Si l’estat no es considera correcte, s’haurà de netejar un altre cop la part que calgui.

3. Places Coll de Balaguer i Marina:
Règim de freqüència ordinària: 2 cops a l’any
Descripció genèrica de les tasques:
Les places Coll de Balaguer i Marina són a la zona més marítima de l’Hospitalet de l’Infant.
És el lloc on es fan actes a l’estiu. Per això, s’embruten amb una certa freqüència a l’època
estival i una neteja amb la màquina d’escombrar no és suficient per a que quedin en un
estat correcte.
La seva neteja s’ha de fer amb una màquina fregadora si cal amb aigua calenta a pressió
productes específics desincrustants i desgreixadors a més de productes higienitzants i la
maquinària i materials que l’empresa adjudicatària consideri necessàries en cada cas per a
la realització d’una neteja correcta. L’encarregat de neteja viària supervisarà l’estat de la
plaça després de la seva neteja per assegurar que aquesta quedi neta. Si l’estat no es
considera correcte, s’haurà de netejar un altre cop la part que calgui.
Les neteges es faran 2 cops l’any quan els serveis de neteja viària municipals així ho
requereixin. No es poden fixar dates concretes ja que depèn dels actes que es realitzin en
aquestes places.
4. Passatge Cal Marino:
Règim de freqüència ordinària: 2 cops l’any
Descripció genèrica de les tasques:
El passatge de Cal Marino és una zona que s’embruta sobretot després de les festes a
Vandellòs. La neteja dels serveis municipals no és suficient per a que quedi en un estat
correcte.

Les neteges es faran 2 cops l’any quan els serveis de neteja viària municipals així ho
requereixin. No es poden fixar dates concretes ja que depèn dels actes que es realitzin en
aquestes places.
5. Plaça dels Doctors Gil-Vernet:
Règim de freqüència ordinària: 3 cops l’any
Descripció genèrica de les tasques:
La plaça dels Doctors Gil-Vernet és la plaça on es fan la majoria dels actes de Vandellòs.
Per això, s’embruta amb una certa freqüència i una neteja amb la màquina d’escombrar no
és suficient per a que quedi en un estat correcte.
La seva neteja s’ha de fer amb una màquina fregadora si cal amb aigua calenta a pressió
productes específics desincrustants i desgreixadors a més de productes higienitzants i la
maquinària i materials que l’empresa adjudicatària consideri necessàries en cada cas per a
la realització d’una neteja correcta.. L’encarregat de neteja viària supervisarà l’estat de la
plaça després de la seva neteja per assegurar que aquesta quedi neta. Si l’estat no es
considera correcte, s’haurà de netejar un altre cop la part que calgui.
Les neteges es faran 3 cops l’any quan els serveis de neteja viària municipals així ho
requereixin. No es poden fixar dates concretes ja que depèn dels actes que es realitzin en
aquestes places.
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La seva neteja s’ha de fer amb una màquina fregadora si cal amb aigua calenta a pressió
productes específics desincrustants i desgreixadors a més de productes higienitzants i la
maquinària i materials que l’empresa adjudicatària consideri necessàries en cada cas per a
la realització d’una neteja correcta.. L’encarregat de neteja viària supervisarà l’estat de la
plaça després de la seva neteja per assegurar que aquesta quedi neta. Si l’estat no es
considera correcte, s’haurà de netejar un altre cop la part que calgui.

6. Carrer Amunt, Església i plaça de l’Ajuntament:
Règim de freqüència ordinària: 1 cop a l’any
Descripció genèrica de les tasques:
El carrer Amunt, l’església de Vandellòs i la plaça de l’Ajuntament s’embruten de cera
normalment després de la processó de setmana Santa. Donat que la cera és molt
impermeable, és molt difícil de netejar i de dissoldre amb productes de neteja habituals.
La seva neteja s’ha de fer amb una màquina d’aigua calenta a pressió amb productes
específics desincrustants. L’encarregat de neteja viària supervisarà l’estat de la plaça
després de la seva neteja per assegurar que aquesta quedi neta. Si l’estat no es considera
correcte, s’haurà de netejar un altre cop la part que calgui.
Les neteges es faran 3 cops l’any quan els serveis de neteja viària municipals així ho
requereixin. No es poden fixar dates concretes ja que depèn dels actes que es realitzin en
aquestes places.
7. Orins de gossos al mobiliari públic i carrers:
Règim de freqüència ordinària: 1 cop l’any
Descripció genèrica de les tasques:
Els gossos amb els seus orins causen diversos problemes a les faroles, bancs públics, etc
i a algunes voreres i murets públics urbans de l’Hospitalet de l’Infant.
Cada any s’ha de fer a fons algunes zones del poble per tal de que quedin netes i
higienitzades i es pugui mantenir el mobiliari urbà en un bon estat de conservació ja que
els orins són corrosius i taques i van desfent algunes estructures públiques. La seva neteja
s’ha de fer amb una màquina d’aigua calenta a pressió amb productes específics
desincrustants i desinfectants.

8. Neteja gosseres municipals:
Règim de freqüència ordinària: setmanal (juny a setembre) o quinzenal (octubre a maig).
Descripció genèrica de les tasques:
Les gosseres municipals s’han de netejar i higienitzar per a que els gossos que hi van
estiguin en bones condicions de salubritat. A l’hivern (des de l’octubre fins al maig ambdós
inclosos) s’ha de fer cada 15 dies. A l’estiu, per la major afluència de gossos i per la calor
s’ha de fer un cop a la setmana des del juny fins al setembre.
La seva neteja s’ha de fer amb una màquina d’aigua calenta a pressió amb productes
específics desincrustants i desinfectants i la maquinària i materials que l’empresa
adjudicatària consideri necessàries en cada cas per a la realització d’una neteja correcta.
El responsable de neteja viària podrà anar a comprovar l’eficiència de les neteges
realitzades.
9. Estructures metàl·liques plaça Pou i Antic Hospital:
Règim de freqüència ordinària: mensual i trimestral.
Descripció genèrica de les tasques:
Les estructures metàl·liques que hi ha a la plaça del pou i els seus voltants (sínia,
papereres i cartells) són d’acer ‘corten’ i necessiten productes especials per a la seva
neteja. A més, per a netejar els vidres de la sínia s’ha de baixar a baix, cosa que requereix
una dificultat afegida ja que no hi ha cap porta.
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Un cop a l’any abans de l’època estival el responsable municipal de neteja viària quedarà
amb l’empresa adjudicatària per designar les zones de l’Hospitalet que més brutes estan
per tal de netejar-les a fons. En cas que calgués fer una petita zona d’algun altre nucli urbà
també es portaria a terme.

Un cop al mes es farà una neteja general i cada tres mesos es realitzarà una neteja més a
fons amb els productes específics que l’empresa adjudicatària consideri.
El responsable de neteja viària podrà anar a comprovar l’eficiència de les neteges
realitzades.
10. Marquesines bus:
Règim de freqüència ordinària: 2 cops a l’any
Neteja de les parades de BUS municipals:
1. Parada bus Casa de la Vila Hospitalet
2. Parada bus Plaça Berenguer Hospitalet
3. Parada bus Plaça Infant Urbanització Infant
4. Parada bus Carrer Migjorn Urbanització Infant
5. Parada bus Vanessa Park
6. Parada bus Masriudoms
7. Parada bus Masboquera
8. Parada bus Ctra. Móra davant Cooperativa Vandellòs
9. Parada bus Ctra. Móra davant benzinera Vandellòs

11. Recollida de restes vegetals
Les restes vegetals que produeix l’Ajuntament en la poda dels arbres de parcs i jardins
s’aboquen en una parcel·la municipal i l’empresa adjudicatària recollirà aquestes restes
vegetals abocades i les portarà i carregarà al seu càrrec a la planta de compostatge. Les
recollides es realitzaran sempre que l’Ajuntament ho consideri necessari en l’època de
poda (des d’octubre fins a març) i en cas que sigui necessari també fora de l’època de
poda, de manera puntual. El responsable de jardineria municipal es posarà en contacte
amb l’adjudicatari per tal que realitzi les recollides cada cop que ho consideri convenient.
Cal tenir en compte que alguns dels contenidors de resta vegetal seran considerats de
rebuig a la planta de compostatge ja que hi ha abocaments de particulars o empreses per
tant caldrà valorar uns 10 contenidors aproximadament d’aquest tipus.
12. Serveis extraordinaris:
Són tots aquells no contemplats en les clàusules anteriors, sol·licitats de manera puntual
per l’Ajuntament com a conseqüència d’alguna circumstància aïllada imprevista, com per
exemple, alguna festa o acte que no s’ha previst en aquest plec.
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Descripció genèrica de les tasques:
- Netejar estructura
- Treure cinta adhesiva
- Eliminar pintades de retolador
- Neteja del sostre amb aigua a pressió
- Esbandir tota l’estructura amb aigua a pressió
- Neteja de vidres
La seva neteja s’ha de fer amb una màquina d’aigua calenta a pressió amb productes
específics desincrustants i la maquinària i materials que l’empresa adjudicatària consideri
necessàries en cada cas per a la realització d’una neteja correcta.
El responsable de neteja viària podrà anar a comprovar l’eficiència de les neteges
realitzades.
La neteja serà semestral.

Tindran, en tot cas, la consideració de serveis extraordinaris totes aquelles actuacions de
neteja que en motiu de la programació i celebració d’actes es requereix atendre el servei
de neteja tant si es tracta d’equipaments existents, com si són temporals habilitats a tal
efecte (carpes, envelats, mòduls, .). Davant d’aquestes actuacions extraordinàries i abans
que siguin autoritzades pels serveis tècnics municipals, l’empresa adjudicatària haurà de
presentar per a la seva aprovació un pressupost detallat seguint la mateixa descomposició
de costos que conté l’oferta inicial.
No obstant, si per a la seva prestació són necessaris mitjans no contemplats en l’oferta,
s’aplicaran preus contradictoris, els quals una vegada siguin aprovats s’incorporaran al
quadre de preus unitaris del contracte.

b. FESTA SANT ROC (PATI ESCOLA MESTRAL I PATI INS BERENGUER D’ENTENÇA)
Descripció genèrica de les tasques:
La Festa Major de Sant Roc de l’Hospitalet de l’Infant tindrà lloc del 14 al 18 d’agost. Un
dels esdeveniments més destacats en aquesta celebració són les PENYES SANT ROC,
que es duen a terme al pati de l’Escola Mestral i al Pati del Institut Berenguer d’Entença.
Es realitzarà dues modalitats de serveis de neteja: diària i en finalitzar la festa.
En la neteja diària ( tots els dies programats de la Festa Major) es farà a partir de les 7,00h
aproximadament, aquesta consistirà en fer un manteniment de l’espai per a què estigui en
bones condicions higièniques cada dia de Festa Major (treure brossa, escombrar i fregar a
màquina amb producte bactericida, aplicar producte desinfectant parets i racons).

c. NAU MEDI AMBIENT VANDELLÒS
Ubicació: Camí de Remullà, s/n (Vandellòs)
Superfície: 30 m2
Horari obertura centre: De 7,30h a 15h
Horari preferent del servei: De 7:45h a 9:15h
Hores setmanals destinades de servei: 1 hora i 30 minuts al mes
Àmbit de neteja: Lavabos homes/dones, office, vestuaris, dutxes
d. NAU MEDI AMBIENT HOSPITALET DE L’INFANT
Ubicació: Carrer de l’Estació, 39 (Hospitalet de l’Infant)
Superfície: 144 m2
Horari obertura centre: De 8h a 15h
Horari preferent del servei: Matí
Hores setmanals destinades de servei: 3 hores / setmana
Àmbit de neteja: Lavabos homes/dones, office, vestuari+guixetes, distribuidor, escales,
dutxes, despatxos.
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En finalitzar la Festa, es farà una neteja intensa a tot l’espai escolar exterior. Aquesta
neteja, es comença una vegada es retirin tots els obstacles de l’espai ( casetes de fusta,
escenaris, taules, lavabos químics, barres, etc). (Treure restes de brossa, escombrar i
fregar a màquina amb producte bactericida, aplicar producte desinfectant parets i racons)
Aquest últim servei de neteja és imprescindible la desinfecció de tot l’espai escolar exterior
( parets i racons inclosos) per tal de deixar-ho en òptimes condicions.

Diàriament
 Escombrar tots els paviments interiors, recollida de residus sòlids i líquids, eliminar
les taques del paviment.
 Fregar els paviments dels vestíbuls, passadissos i escales principals.
 Netejar la pols del mobiliari i altres elements de les aules, despatxos i
dependències similars, vestíbuls, passadissos i escales.
 Netejar de forma acurada els serveis sanitaris: netejar, fregar i desinfectar tot el
paviment d’aquestes zones. Netejar les taques de les parets, portes, marbres i
enrajolats. A més a més, cal fer una neteja completa dels aparells sanitaris, piques,
aixetes, miralls i altres complements presents en aquestes dependències.
 Buidar i netejar les papereres i altres recipients i contenidors de residus, i traslladar
aquests als punts de recollida i de la forma establerta pels serveis municipals
competents (segons la naturalesa del residu).
 Reposició de les cel·luloses, sabons i altres consumibles dels serveis sanitaris.
 Treure les marques de ditades i taques en vidres de portes d’accés, mampares,
etc.
Dies alterns
 Fregar la resta de paviments interiors.
 Netejar i aspirar la pols de moquetes, catifes i mobiliari entapissat.

Mensualment
 Netejar les portes i marcs, parets i sostres, paraments i mampares de separació
 Netejar els escopidors de les finestres.
 Netejar les embocadures de desguàs de les terrasses i patis interiors.
 Netejar els elements metàl·lics ( a excepció de les reixes que es faran dues
vegades l’any).
 Treure la pols de cortines.
Bimestralment
 Netejar els elements d’il·luminació, calefacció i conduccions de les dependències
interiors.
 Netejar completament tots els vidres de fàcil accés per a un especialista. amb els
mitjans habituals.
Semestralment
 Netejar les persianes (interior) i reixes.
 Netejar els magatzems d’ús poc freqüent i sales tècniques (instal·lacions).

LOT 4. EQUIPAMENTS SOCIALS I SANITARIS
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Setmanalment
 Netejar de forma acurada els paraments verticals dels serveis sanitaris: enrajolats,
parts més altes i fons. També es faran a fons els racons.
 Netejar els residus adherits i taques dels paviments exteriors dels patis i porxos.
 Netejar les pissarres, taulons i similars.
 Neteja més detallada del mobiliari dels menjadors.
 Netejar els magatzems d’ús més habitual.

a. CAP de Vandellòs
Ubicació: Carrer Alfredo Simó, 2 (Vandellòs)
Superfície: 126 m2
Horari obertura centre: De 9h a 15h
Horari preferent del servei: Tarda
Hores setmanals destinades de servei: 6 hores / setmana
Àmbit de neteja: Distribuïdor, office, despatxos, sales, lavabos homes/dones.
b. CENTRE ASSISTENCIAL (zones comuns)
Ubicació: Carrer Alfredo Simó, 2 (Vandellòs)
Superfície: 113 m2
Horari obertura centre: 24 hores
Horari preferent del servei: Tarda
Hores setmanals destinades de servei: 10 hores / setmana
Àmbit de neteja: Distribuïdor-hall, passadís, escales, despatx jubilats, ascensor i
terrasses.
c. CASA ABADIA
Ubicació: Carrer Major, 11 (Masriudoms)
Superfície: 80 m2
Horari obertura centre: Matí
Horari preferent del servei: Matí
Hores setmanals destinades de servei: 2 hores / quinzenals
Àmbit de neteja: Distribuïdor, escales, despatxos, lavabos homes/dones

Ubicació: Carrer Santa Marina, 30 (Masboquera)
Superfície: 138 m2
Horari obertura centre: Primer dimecres de cada mes
Horari preferent del servei: Primer dilluns de cada mes pel matí
Hores setmanals destinades de servei: 1 hora / mensual
Àmbit de neteja: Distribuidor, sala cures, despatx, lavabos homes/dones
e. BENESTAR SOCIAL
Ubicació: Carrer Alamanda, 2 (Hospitalet de l’Infant)
Superfície: 100 m2
Horari obertura centre: De 9h a 15h
Horari preferent del servei: Tarda
Hores setmanals destinades de servei: 2 hores / setmana
Inclou 1 neteja de vidres a l’any
Àmbit de neteja: Distribuïdor, despatxos, escala, lavabo homes/dones i magatzem.
f. ESCOLES VELLES MASBOQUERA
Ubicació: Carrer Nou, 25 (Masboquera)
Superfície: 223 m2
Horari obertura centre: Dependrà de les activitats que s’hi facin
Horari preferent del servei: Matí
Hores setmanals destinades de servei: 1 hora / setmana
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d. CENTRE MÈDIC MASBOQUERA

Àmbit de neteja: Distribuidor, despatxos, sala i lavabos homes/dones
g. ESCOLA MASRIUDOMS
Ubicació: Ctra de Mora (Masriudoms)
Superfície: 176 m2
Horari obertura centre: Dependrà de les activitats que s’hi facin
Horari preferent del servei: Matí
Hores setmanals destinades de servei: 2 hores / mensuals
Àmbit de neteja: Distribuidor, despatxos, sales i lavabos homes/dones
h. CENTRE OBERT
Ubicació: Carrer Tivissa (Hospitalet)
Superfície: 80 m2
Horari obertura centre: De dilluns a divendres de 16’30h a 19’30h
Horari preferent del servei: Matí
Hores setmanals destinades de servei: 3 hores / setmana (10 mesos)
Àmbit de neteja: Despatxos, sales i lavabos.
i. CASAL DE JOVES VANDELLÒS

Diàriament
Neteja dels paviments
 Escombrat i fregat dels terres de ‘terrazo’, gres o d‘altres materials amb solució
aquosa de detergent i, sempre que sigui possible, amb mitjans mecànics.
 Neteja dels passadissos i zones comunes.
 Neteja de catifes i ‘felputs’.
Serveis sanitaris i vestidors
 Escrupolosa neteja del terra i dels sanitaris amb productes desinfectants.
 Netejar i eixugar els miralls i aixetes.
 Reposició material higiènic: El paper higiènic ha de ser de doble full i blanc i el
sabó de tocador ha de ser hipoal·lergènic.
Vidres interiors i exteriors
Neteja dels vidres de les portes d‘accés als edificis i els de les portes dels vestíbuls i els
dels taulells de recepció.
Eliminació dels residus
En finalitzar cada jornada, els residus recollits en les tasques de neteja, seran retirats en
bosses de plàstic i dipositats en els contenidors corresponents ubicats a la via pública.
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Ubicació: Passatge del Marino (Vandellòs)
Superfície: 123 m2
Horari obertura centre:
Hivern: divendres i dissabte de 16h a 20h
Estiu, nadal i setmana santa: de dilluns a dissabte de 16h a 20h (excepte festius)
Horari preferent del servei: Matí
Hores setmanals destinades de servei:
2 h/setmanals de setembre a juny
4 h/ setmanals juliol i agost, Setmana Santa i Nadal
Àmbit de neteja: Pati exterior no cobert, aula TIC, sales multifuncionals, lavabos
homes/dones. 23 m2 Punt Òmnia.

Setmanalment
Neteja dels paviments:
 Escombrat i fregat dels terres de ‘terrazo’, gres o d‘altres materials amb solució
aquosa de detergent i, sempre que sigui possible, amb mitjans mecànics.
 Neteja dels passadissos i zones comunes.
 Neteja de catifes.
Quinzenalment
Mobiliari general
 Buidar i netejar papereres i cendrers (interiors i exteriors). Neteja de la pols de les
cadires, butaques, ordinadors i teclats, sofàs, prestatgeries, objectes decoratius,
taules, telèfons, maquines d‘oficina, armaris, arxivadors i tot el mobiliari en general.
 Neteja amb cura de les pantalles d‘ordinadors, teclats i monitors de TV amb
productes de desinfecció no corrosiva per a aquest tipus de materials.
 Desinfecció i esterilització dels telèfons, amb especial cura amb el de la centraleta.
 Neteja dels marcs de les portes, interruptors, tiradors, poms, passamans,…
 Neteja dels daurats i elements metàl·lics.
 Neteja de llums.
Mensualment
Punts de llum
Es mantindran sempre nets, sense utilitzar líquids.
Serveis sanitaris i vestidors
 Neteja de l‘enrajolat de les parets.
 Treure la pols de la part alta dels armaris metàl·lics, ampits i finestres.
 Treure les taques i esquitxades de les rajoles.

Semestralment
Magatzems
 Escombrar / ‘mopejar’ els paviments.
 Fregar els paviments.
 Treure'n la pols.
Parets i elements de condicionament d‘aire
Treure la pols dels radiadors i de les reixes de ventilació i climatització.
Zona d‘arxiu
Neteja de les prestatgeries.
Anualment
Portes, finestres i mampares
 Neteja a fons de totes les portes i part interior de les finestres.
 Neteja d‘altres elements de fusteria i mampares.
 Netejar les parets dels vestíbuls i passadissos.
Façanes
Neteja dels murs i de les façanes.
Neteja de parets, sostres i cornises.
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Trimestralment
Vidres interiors i exteriors
Neteja de finestres interiors i exteriors, marcs i trencaaigües exteriors.

Neteja dels paviments
Abrillantat del terra
No obstant aquesta freqüència, es procedirà al decapatge dels espais que ho requereixin a
causa del canvi de personal d‘un despatx a altre, moviment de mampares o qualsevol altra
causa que ho justifiqui.
Segons necessitats
Mobiliari general
 Aplicació de productes regeneradors als mobles i als sofàs o cadires de pell
 Neteja del entapissat de les cadires amb llevataques.
 La neteja d‘aquest mobiliari es farà evitant cops, taques o ratlles.
LOT 5. MERCATS I EQUIPAMENTS DE TURISME
a. CAL FORN
Ubicació: Carrer Estació, 1
Superfície: 363 m2
Horari obertura centre:
Temporada alta: Setmana Santa i del 01/06 al 30/09
De dilluns a diumenge de 10 a 14h i de 16 a 21h
Temporada baixa: La resta de l'any
De dilluns a divendres de 10 a 14h i de 16:30 a 19h
Dissabte de 10 a 14h
Horari preferent del servei: Fora d’atenció al públic
Hores setmanals destinades de servei: 15 hores / setmana
Àmbit de neteja: Hall d'entrada, distribuidor, caixa d'escala, lavabos homes-dones,
despatxos i oficines, passadissos

Ubicació: Port Esportiu, local 24
Superfície: 63 m2
Horari obertura centre: Del 20/06 a 11/09
Dimarts, dimecres, dijous de 18h a 22h
Divendres, dissabte i diumenge de 10 a 14h
Horari preferent del servei: Dilluns i divendres
Fora atenció públic
Hores setmanals destinades de servei: 2 hores / setmana
Àmbit de neteja: Recepció, magatzem, lavabo
Àmbit de neteja: Despatxos, oficina d'atenció al ciutadà, menjador agents, 2 lavabos, 1
vestidor homes, 1 vestidor dones.
Diàriament
Neteja paviments de l‘entrada
 Escombrat i fregat dels terres de ‘terrazo’, gres o d‘altres materials amb solució
aquosa de detergent i, sempre que sigui possible, amb mitjans mecànics.
 Neteja de zones comunes.
Serveis sanitaris
 Escrupolosa neteja del terra i dels sanitaris amb productes desinfectants.
 Netejar i eixugar els miralls i aixetes.
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b. OFICINA DEL PORT




Reposició material higiènic: paper higiènic ha de ser de doble full i blanc, i el sabó
del
tocador ha de ser hipoalergènic.

Eliminació de residus
 Buidar i netejar papereres. En finalitzar cada jornada, els residus recollits en les
tasques de neteja, seran retirats en bosses de plàstic i dipositats en els contenidors
ubicats a la via pública.
Setmanalment
Vidres interiors i exterior
Neteja dels vidres de les portes d‘accés als edificis i els de les portes dels vestíbuls i els
dels taulells de recepció.
Ascensor
 Netejar i fregar el paviment.
 Neteja de les portes i de l’ interior (treure la pols i les ditades).
Aspirar guies i altres racons.

Mobiliari general
 Neteja de la pols de les cadires, butaques, ordinadors i teclats, sofàs,
prestatgeries, objectes decoratius, taules, telèfons, màquines d‘oficina, armaris,
arxivadors i tot el mobiliari en general.
 Neteja amb cura de les pantalles d‘ordinadors, teclats i monitors de TV amb
productes de desinfecció no corrosiva per a aquest tipus de materials.
 Desinfecció i esterilització dels telèfons, amb especial cura amb el de la centraleta.
 Neteja dels marcs de les portes , interruptors, tiradors, poms, passamans,...
 Neteja dels daurats i elements metàl·lics.
Serveis sanitaris
 Neteja de l‘enrajolat de les parets.
 Treure la pols de la part alta dels armaris metàl·lics, ampits i finestres.
 Treure les taques i esquitxades de les rajoles.
Trimestralment
Vidres interiors i exteriors
Neteja de finestres interiors i exteriors, marc, trencaaigües exteriors i porticons o
persianes.
Magatzems
 Escombrar / ‘mopejar’ els paviments.
 Fregar els paviments.
 Treure‘n la pols.
Semestralment
Serveis sanitaris
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Mensualment
Neteja dels paviments
 Escombrat i fregat dels terres de ‘terrazo’, gres o d‘altres materials amb solució
aquosa de detergent i , sempre que sigui possible, amb mitjans mecànics.
 Neteja de zones comunes.





Neteja de l‘enrajolat de les parets.
Treure la pols de la part alta dels armaris metàl·lics, ampits i finestres.
Treure les taques i esquitxades de les rajoles.

Anualment
Portes, finestres i mampares
 Neteja a fons de totes les portes i part interior de les finestres.
 Neteja d‘altres elements de fusteria i mampares.
 Netejar les parets dels vestíbuls i passadissos.
Punts de llum
 Es mantindran sempre nets, sense utilitzar líquids.
 Neteja de llums.
Segons necessitat:
Mobiliari general
 Aplicació de productes regeneradors als mobles i als sofàs.
 Neteja del entapissat de les cadires amb llevataques.
c. MERCAT VANDELLÒS
Ubicació: Carrer Doctor Alfredo Simón, 2 (Vandellòs)
Superfícies: 600 m2
Horari obertura centre: Dilluns de 9h a 14h
Horari preferent del servei: A partir de les 15h
Hores setmanals destinades de servei: 2 hores, el dia del mercat, a partir de les 15h.
Mercat de venda no sedentària amb aproximadament 6 o 8 parades setmanals i uns 50
metres lineals.

- Escombrat manual: aquest treball consistirà en la neteja de la calçada, les voreres i
parterres, incloent escocells. Els residus recollits seran retirats per vehicles de l’empresa
adjudicatària que els transportaran al centre de tractament.
- Neteja manual: aquest treball consistirà en rentar degudament les voreres i calçada
mitjançant la projecció d’aigua a pressió amb mànegues. L’abastiment d’aigua es realitzarà
des de les boques de reg municipals, per tant les mànegues, claus i elements necessaris
s’adaptaran a les característiques d’aquestes.
- Buidat de papereres de la zona del mercat.
- Neteges extraordinàries: tres vegades a l’any neteja amb aigua calenta a pressió amb
producte desengreixant i desinfectant.
d. MERCAT HOSPITALET
Ubicació: Carrer César Gimeno (passeig marítim de l’Hospitalet de l’Infant)
Superfícies: 8550 m2 (inclou zona top manta)
Horari obertura centre: Diumenges de 6h a 15h
Horari preferent del servei: A partir de les 16h fins les 19h
Hores setmanals destinades de servei: 14 hores dia del mercat, durant 6 mesos
(temporada baixa)
22,5 hores dia del mercat, durant 6 mesos
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El servei de neteja del mercat comprendrà les següents operacions bàsiques:

(temporada alta)
Mercat de venda no sedentària amb 101 parades fixes i 888 metres lineals de parades.
El servei de neteja del mercat comprendrà les següents operacions bàsiques:
- Escombrat manual: aquest treball consistirà en la neteja de les calçades, les voreres i
parterres de totes les vies públiques implicades en el mercat, especialment en les
proximitats ja que el vent fa que els plàstics i cartons es desplacin.
Aquestes tasques seran efectuades per equips de treballs formats per més d’un operari,
que aniran equipats amb les eines necessàries per desenvolupar amb eficàcia el treball i
que com a mínim seran: un carro porta cubells, bosses, escombra, raspall, pala i bufadora
(elèctrica).
- Neteja manual: aquest treball consistirà en rentar degudament les voreres i calçades
mitjançant la projecció d’aigua a pressió amb mànegues. L’abastiment d’aigua es realitzarà
des de les boques de reg municipals, per tant les mànegues, claus i elements necessaris
s’adaptaran a les característiques d’aquestes.
Als llocs on no hi hagi boques de reg, estiguin deteriorades o la pressió i cabal siguin
insuficients i es cregui convenient la neteja manual, aquesta es farà mitjançant neteja
mixta, utilitzant vehicle cisterna i amb aigua a pressió. Des de l’ajuntament es podrà decidir
suprimir o reduir aquest sistema de neteja amb els corresponents avisos previs vers
l’empresa adjudicatària.
- Buidat de papereres de la zona del mercat. Per aquesta tasca l’empresa adjudicatària
haurà de disposar dels mitjans tant humans com materials per a la seva realització.
- Residus: els residus recollits seran retirats per vehicles de recollida que els transportaran
al centre de tractament autoritzat o eliminació legalitzat. No s’utilitzarà la deixalleria
municipal i quedarà totalment prohibit l’ús dels contenidors soterrats o aeris.

- Horari: sobretot en la temporada estival, garantir l’horari establert i perjudicar el mínim
possible als veïns.
LOT 6. EQUIPAMENTS DE SERVEIS CENTRALS
a. AJUNTAMENT
Ubicació: Plaça de l’Ajuntament, 6
Superfície: 604 m2
Horari obertura centre: 7:30h a 15:00h
Horari preferent del servei: Tarda
Hores setmanals destinades de servei: 20 hores / setmana
Àmbit de neteja: Hall d'entrada, distribuidor, caixa d'escala i escales, lavabos
homes-dones, despatxos i oficines, sala de plens, sales producció TV, arxiu, passadissos,
planta soterrani (arxiu), sala avisos, terrat, plaques fotovoltaiques.
b. CASA LA VILA
Ubicació: Carrer Alamanda, 4
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- Neteges extraordinàries: un cop al mes d’octubre a juny i quinzenalment de juliol a
setembre caldrà netejar amb aigua calenta a pressió amb producte desengreixant i
desinfectant a la zona de fruita i verdura.

Superfície: 890 m2
Horari obertura centre: 7:30h a 15:00h
Ambulància: 24 hores tota la setmana
Horari preferent del servei: Tarda
Hores setmanals destinades de servei: 20 hores /setmana
Àmbit de neteja: Hall d'entrada, distribuidor, caixa d'escala, lavabos homes-dones,
despatxos i oficines, passadissos.
c. SEU DE LA POLICIA
Ubicació: Plaça Aster s/n
Superfície: 227 m2
Horari obertura centre: 24 hores
Horari preferent del servei: Matí
Hores setmanals destinades de servei: 8 hores /setmana
Quan hi ha tres dies seguits de festa es neteja un d’ells
Àmbit de neteja: Despatxos, oficina d'atenció al ciutadà, menjador agents, 2 lavabos, 1
vestidor homes, 1 vestidor dones.
d. ESPAI ÀSTER
Ubicació: Plaça Àster s/n
Superfície: 790 m2
Horari obertura centre: 7:30h a 21:00h
Horari preferent del servei: Matí
Hores setmanals destinades de servei: 12,5 hores /setmana
Àmbit de neteja: Despatxos, lavabos passadissos, aules UEC i cicles formatius,
passadissos i terrasses.

Ubicació: Carrer Martí i Franqués, 7
Superfície: 228 m2
Horari obertura centre: 7:30h a 15:00h
Horari preferent del servei: Matí
Hores setmanals destinades de servei: 5 hores / setmana
Àmbit de neteja: Lavabos homes/dones, office, vestuaris-guinxetes, despatxos, escales,
distribuidor, dutxes.
Hi ha un despatx de 7m2 situat en un magatzem adjacent a la nau d'obres i serveis.
Hi ha un lavabo de 8m2 situat en una nau propietat de l'Ajuntament que cal netejar un cop
al mes.
Diàriament
Neteja paviments de l‘entrada
 Escombrat i fregat dels terres de ‘terrazo’, gres o d‘altres materials amb solució
aquosa de detergent i, sempre que sigui possible, amb mitjans mecànics.
 Neteja de zones comunes.
Serveis sanitaris
 Escrupolosa neteja del terra i dels sanitaris amb productes desinfectants.
 Netejar i eixugar els miralls i aixetes.
 Reposició material higiènic: paper higiènic ha de ser de doble full i blanc, i el sabó
del
 tocador ha de ser hipoal·lergènic.
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e. NAU OBRES I SERVEIS

Eliminació de residus
 Buidar i netejar papereres. En finalitzar cada jornada, els residus recollits en les
tasques de neteja, seran retirats en bosses de plàstic i dipositats en els contenidors
ubicats a la via pública.
Setmanalment
Vidres interiors i exterior
Neteja dels vidres de les portes d‘accés als edificis i els de les portes dels vestíbuls i els
dels taulells de recepció.
Ascensor
 Netejar i fregar el paviment.
 Neteja de les portes i de l’ interior (treure la pols i les ditades).
Aspirar guies i altres racons.
Mensualment
Neteja dels paviments
 Escombrat i fregat dels terres de ‘terrazo’, gres o d‘altres materials amb solució
aquosa de detergent i , sempre que sigui possible, amb mitjans mecànics.
 Neteja de zones comunes.

Serveis sanitaris
 Neteja de l‘enrajolat de les parets.
 Treure la pols de la part alta dels armaris metàl·lics, ampits i finestres.
 Treure les taques i esquitxades de les rajoles.
Trimestralment
Vidres interiors i exteriors
Neteja de finestres interiors i exteriors, marc, trencaaigües exteriors i porticons o
persianes.
Magatzems
 Escombrar / ‘mopejar’ els paviments.
 Fregar els paviments.
 Treure‘n la pols.
Semestralment
Serveis sanitaris
 Neteja de l‘enrajolat de les parets.
 Treure la pols de la part alta dels armaris metàl·lics, ampits i finestres.
 Treure les taques i esquitxades de les rajoles.
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Mobiliari general
 Neteja de la pols de les cadires, butaques, ordinadors i teclats, sofàs,
prestatgeries, objectes decoratius, taules, telèfons, màquines d‘oficina, armaris,
arxivadors i tot el mobiliari en general.
 Neteja amb cura de les pantalles d‘ordinadors, teclats i monitors de TV amb
productes de desinfecció no corrosiva per a aquest tipus de materials.
 Desinfecció i esterilització dels telèfons, amb especial cura amb el de la centraleta.
 Neteja dels marcs de les portes , interruptors, tiradors, poms, passamans,...
 Neteja dels daurats i elements metàl·lics.

Anualment
Portes, finestres i mampares
 Neteja a fons de totes les portes i part interior de les finestres.
 Neteja d‘altres elements de fusteria i mampares.
 Netejar les parets dels vestíbuls i passadissos.
Punts de llum
 Es mantindran sempre nets, sense utilitzar líquids.
 Neteja de llums.
Segons necessitat:
Mobiliari general
 Aplicació de productes regeneradors als mobles i als sofàs.
 Neteja del entapissat de les cadires amb llevataques.
5. Anàlisi econòmica
L'objecte del contracte es divideix, a l'efecte de la seva execució, en els lots següents:

Descripció

1

Equipaments culturals

2

Centres educatius

3

Medi ambient i espais públics

4

Equipaments socials i sanitaris

5

Mercats i equipaments de turisme

6

Equipaments de serveis centrals

a. Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació dels lots del contracte (2 anys) és de:

PBL (2 anys) IVA exclòs:

Import de l’IVA (21%)

PBL IVA inclòs:

Lot 1

222.701,18 €

46.767,25 €

269.468,43 €

Lot 2

231.209,97 €

48.554,09 €

279.764,07 €

Lot 3

65.063,00 €

13.663,23 €

78.726,23 €

Lot 4

52.680,40 €

11.062,88 €

63.743,28 €

Lot 5

77.457,62 €

16.266,10 €

93.723,72 €

Lot 6

125.438,19 €

26.342,02 €

151.780,21 €

Total

774.550,36 €

162.655,58 €

937.205,94 €
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Lot

A tal efecte, el pressupost base de licitació es desglossa, per lots, en els conceptes
següents:
Lot 1 Equipaments culturals
Lot 1
Personal
Productes

2 anys
65% 144.755,77 €
5%

11.135,06 €

Altres

15%

33.405,18 €

Benefici

15%

33.405,18 €

PBL

222.701,18 €

Lot 2 Centres educatius
Lot 2
Personal
Productes

2 anys
65% 150.286,48 €
5%

11.560,50 €

Altres

15%

34.681,50 €

Benefici

15%

34.681,50 €

PBL IVA exclòs

231.209,97 €

Lot 3 Medi ambient i espais públics
2 anys

Personal

65%

42.290,95 €

Productes

5%

3.253,15 €

Altres

15%

9.759,45 €

Benefici

15%

9.759,45 €

PBL IVA exclòs

65.063,00 €

Lot 4 Equipaments socials i sanitaris
Lot 4

2 anys

Personal

65%

34.242,26 €

Productes

5%

2.634,02 €

Altres

15%

7.902,06 €

Benefici

15%

7.902,06 €
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Lot 3

PBL IVA exclòs

52.680,40 €

Lot 5 Mercats i equipaments de turisme
Lot 5

2 anys

Personal

65%

50.347,45 €

Productes

5%

3.872,88 €

Altres

15%

11.618,64 €

Benefici

15%

11.618,64 €

PBL IVA exclòs

77.457,62 €

Lot 6 Equipaments de serveis centrals

Lot 6

2 anys

Personal

65%

81.534,82 €

Productes

5%

6.271,91 €

Altres

15%

18.815,73 €

Benefici

15%

18.815,73 €

PBL IVA exclòs

125.438,19 €

Per al càlcul de la despesa prevista de personal, s’ha tingut en compte el Conveni col·lectiu
de treball del sector de la neteja d’edificis i locals de Catalunya per als anys 2017 a 2021
(codi núm. 79002415012005).

Pressupost base de licitació (IVA exclòs) 2 anys

774.550,36 €

Import de les modificacions previstes (IVA exclòs) màx. 20%

154.910,07 €

Pròrroga (IVA exclòs) màx. 1 any

387.275,18 €

Total Valor Estimat (IVA exclòs)

1.316.735,61 €

c. Preu del contracte
El sistema de determinació del preu és a tant alçat. El preu del contracte és el
d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, l’Impost sobre el Valor Afegit. En
el preu es consideren incloses totes les despeses que s’originin com a conseqüència de
les obligacions que s’han de complir durant l’execució del contracte.
6. Anàlisi del procediment
a. Justificació del procediment
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b. Valor estimat

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d'acord amb
l'article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP),
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. El contracte
definit està subjecte a regulació harmonitzada perquè el seu valor estimat, exclòs l’IVA, és
igual o superior a 221.000€.
La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert ordinari, en el qual tot
empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels
termes del contracte amb els licitadors. L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant
una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu
b. Qualificació del contracte
90610000-6 Serveis de neteja i escombrat de carrers
90911200-8 Serveis de neteja d’edificis
c. Durada
El termini d'execució i lloc d'execució de cadascun dels lots serà de dos anys i al municipi
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Es contempla una pròrroga màxima d’un any, en
períodes mínims mensuals, sense excedir en total els tres anys. La durada del contracte
es comptarà des de la data fixada en el document contractual.
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