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1. OBJECTE
El present Plec té per objecte definir les condicions tècniques requerides per la contractació i
posterior prestació del servei de neteja i desinfecció dels edificis i les dependències
municipals que es relacionen a l’Annex 1 d’aquest plec, del seu entorn, àrees d’influència i
d’altres espais propis, i a les quals s’haurà d’ajustar en la seva totalitat l’empresa
adjudicatària, amb la possibilitat de millorar-les.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

L’objectiu del servei serà mantenir en perfectes condicions de neteja les instalꞏlacions
municipals garantint i posant en valor els criteris de qualitat, salubritat i higiene davant les
persones usuàries.
En la prestació del servei de neteja s’inclou les tasques d’organització i supervisió tenint en
compte la diferencia en la tipologia i ús dels diferents edificis, els sistemes integrats de salut,
seguretat i prevenció de riscos, el suport tècnic administratiu i les despeses generals.
El servei contractat haurà d'executar-se amb estricta subjecció a la normativa vigent, les
ordenances municipals, als plecs de prescripcions relacionats, a les instruccions de
l’ajuntament i a l’oferta. L'adjudicatari haurà de seguir, en la prestació del servei, totes les
definicions i detalls d'execució continguts a l'esmentada documentació.
Aquest servei es licita en un moment en el que existeix una situació d’emergència per una
pandèmia mundial en la que la desinfecció dels espais d’ús públic és fonamental per tal de
controlar-la, motiu pel qual, és objecte del contracte la realització de totes les tasques que
siguin necessàries d’acord a la normativa i recomanacions que hi hagin al respecte del
control de la COVID-19.

2. ÀMBIT DE LA PRESTACIÓ
2.1. Àmbit territorial
L’àmbit d’actuació o territorial del present contracte de serveis és el municipi d’Esplugues de
Llobregat i comprendrà tots el edificis i dependències municipals, àrees d’influència i d’altres
espais propis del que genèricament anomenem edificis municipals, inclosos a l’Annex 1, i
segons l’exposa’t en el punt anterior.
També s’haurà de tenir en compte que puntualment es poden requerir realitzar serveis de
neteja i desinfecció en espais que no siguin municipals però que degut a una situació
d’urgència o emergència requereixen de la prestació dels serveis prevists en aquest
contracte, motiu pel qual l’adjudicatari resta obligat a prestar-los en aquests àmbits a petició
municipal.
El contractista haurà d’adaptar-se als futurs canvis de les dependències i edificis municipals,
tan dins de l’àmbit d’actuació com fora d’ells, i haurà d’incorporar-los al servei quan
l’Ajuntament ho solꞏliciti. Per tant, seran objecte de la prestació del servei la neteja tots
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aquells edificis i/o dependències que s’incorporin a la gestió de l’Ajuntament durant el
període de vigència del contracte.
De manera general, passarà a formar part de l’àmbit de la contracta qualsevol neteja
d’edificis i/o dependencies del municipi que l’Ajuntament consideri oportú, dins del seu àmbit
territorial.
Qualsevol increment o disminució de les dependències municipals incloses a l’àmbit
d’actuació d’aquest contracte requerirà prèviament la preceptiva tramitació administrativa de
la modificació contractual de conformitat amb la normativa vigent en matèria de contractació
del sector públic.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
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2.2. Àmbit funcional
El contractista haurà de proveir la prestació dels serveis de neteja inclosos, abasten tots els
elements i superfícies inclosos en els edificis i dependències objectes del contracte:
paviments, sostres, parets, portes,vidres, tot tipus de mobiliari, equipaments, instalꞏlacions
diverses, espais exteriors, etc, incloent la retirada de forma segregada dels residus segons
tipologia dels edificis a netejar i totes aquelles tasques de neteja que es consideri per part
dels Serveis Tècnics Municipals, de conformitat amb les condicions establertes en aquest
Plec. S’enumera específicament:


Airejar i ventilar totes les dependències



Terres: escombrar o aspirar, segons la tipologia dels espais i el seu entorn, fregar i
desinfectar, tots el paviments interiors, utilitzant productes captadors de pols.



Porxos: escombrar i fregar (si és necessari), porxos, voreres interiors, patis interiors i
zones similars, accessos a la dependència (rampes i escales), terrasses, claraboies i
balcons.



Vestuaris, dutxes, lavabos, inodors i urinaris.



Aules, despatxos, escales, gimnasos, laboratoris, menjadors, passadissos, sales,
tallers, vestíbuls i dependències anàlogues, magatzems, sales tècniques, trasters i
totes les estances que formin part dels edificis.



Teixits: aspirar moquetes, catifes, tapisseries, cortines i altres elements similars.



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.



Taules, pupitres, aparells esportius, prestatgeries, armaris, arxius, bancs, cadires
(fitxes, mòbils i de braços), pissarres i mobiliari anàleg.
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Buidat i neteja de la totalitat de papereres i demés 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 colꞏlocació de bosses adaptades a cada recipient (bossa
compostable a la fracció orgànica, bossa de plàstic groga pels envasos, bossa de
plàstic gris per al rebuig, i bossa de paper o reciclable blava pel paper-cartró).



Subministrament de les papereres de cartró amb nanses per a recollida selectiva.
Mides 35x35x51,2cm necessàries, segons demanda; tant de caràcter ordinari com
d’extraordinari en actes, formacions,...etc.



Recollida i classificació de residus punxants, fracció de material mèdics i farmàcia
(unitats d’origen: Policia Local i Centre de Salut), centre donats d’alta com a
productor de residus sanitaris del grup III o citostàtics a l’Agència de Residus de
Catalunya amb el codi S-26698-1.



Cendrers exteriors.



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.



Portes: neteja en sec (pols) i mullat de portes interiors i exteriors, per les dues cares,
inclosos el vidres, com els marcs i bastiments.



Persianes (interiors i exteriors).



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



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.



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



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. Aquesta neteja es farà de forma
conjunta amb la empresa mantenidora dels aparells elevadors municipal.



Instalꞏlacions: eliminació de pols, amb baieta i netejador adequat de canonades,
aparells de calefacció (radiadors), climatització, refrigeració, punts de llum
(làmpades, fluorescents,...), siguin o no de difícil accés. Les de difícil accés les
netejaran el personal especialitzat.



Vidres: neteja de la totalitat de vidres alts interiors i exteriors segons calendari.
Aquesta neteja es realitzarà per personal especialitzat de la pròpia empresa, que
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disposarà del material de neteja i de seguretat necessari (armilles de protecció,
cordes de subjecció, sabatilles antilliscants, plataformes elevadores, etc.), demanant
els permisos escaients per realitzar de manera òptima aquestes tasques. A part
d’aquesta neteja general el personal habitual de l’edifici realitzarà la neteja de repàs
dels vidres baixos com a treball ordinari.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do




Els vidres de les portes d’accés.
Els vidres baixos i els de les portes interiors.



Finestres i accessoris: neteja en sec (pols) i mullat de guies, marcs, persianes,
reixes, lamelꞏles, claraboies, etc. Aquestes feines les realitzarà personal especialitzat
al mateix temps que els vidres.



Pissarres: neteja en sec (pols) i mullat amb productes adequats. Com a mínim un
cop per setmana.



Joguines i material de psicomotricitat: neteja en sec (pols) i mullat. Com a mínim un
cop l’any.



Elements informàtics (pantalles, teclats, CPU, ratolí, impressores, etc., ).



Neteja de les cobertes, canalons i sistema de desguàs superficial de les cobertes
dels edificis



Parets i qualsevol superfície interior d’edificis que pateixin pintades o graffitis.



Rètols informatius.



Fracció de paper a ser destruïda.
La empresa adjudicatària ha de garantir en forma expressa la confidencialitat i la
destrucció i certificació de la part de fracció paper que s’haurà separat en origen per
part del personal municipal, i que no es pot derivar als contenidors externs dels
serveis municipals de recollida.
La esmentada destrucció és subcontractaraà a una empresa especialitzada de
Destrucció de Documents, amb les garanties extraordinàries que exigeixi
l’Ajuntament en cada cas: ús de bujols i contenidors especials , coneixement del
circuit complet, destrucció extrema, garanties individualitzades de cada destrucció,
etc.



Les fraccions de Tòners i tintes seran també de gestió específica per part del
contractista, i el seu tractament (recollida, retirada i reciclatge) formarà part de
l’objecte d’aquest contracte.



La recollida, retirada i posterior reciclatge de les piles i/o bateries domèstiques, així
com la provisió dels diferents contenidors i punts de recollida als edificis municipals,
inclosos el seu etiquetatge i la posterior documentació i certificació del punt de
reciclatge.
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Les degudes a situacions accidentals tal com la recollida de líquids per trencament o
abocament de recipients, retirada de vidres trencats, o d’altres incidents de
característiques similars.



S’han d’eliminar a més amb rapidesa el rebuig, taques de greix, residus de
substàncies perilloses i d’altres productes residuals que puguin ser causa d’accidents
o de contaminar l’ambient de treball.



S’utilitzaran els mètodes de treball adequats a cada situació, netejant per aspiració si
l’escombrat tradicional pot produïr una dispersió de pols en el medi ambient, i no
fent-lo en cap cas amb pistoles o escapament d’aire comprimit.



Feines extraordinàries:
L’Ajuntament podrà solꞏlicitar feines extraordinàries motivades per:


Actes fora de l’horari contractat (Festa Major, actes culturals, esportius,...)
sempre que es programin amb antelació.



Serveis de neteja dels colꞏlegis electorals del municipi, abans i desprès de
cada cita electoral.



Serveis d’urgència (fregar escapaments d’aigua, neteja desperfectes
degut a inclemències del temps...) sempre que l’Ajuntament ho requereixi.

Tant les feines extraordinàries per actes programats, com els serveis d’urgències, podran
tenir un cost addicional al contracte, sempre i quant no es puguin realitzar en el horaris que
el personal té establert, i es facturaran per l’import del preu/hora vigent de netejador/a que
resulti per aquest concepte en l’oferta guanyadora del concurs.
Excepcionalment, en el cas que no es pugui valorar per aquest mètode, l’empresa
adjudicatària presentarà un pressupost que haurà de ser aprovat per l’Ajuntament.
La necessitat de realitzar una feina extraordinària o urgència, serà comunicada a l’empresa
per el/la Tècnic Responsable de l’Ajuntament mitjançant correu electrònic a el/la
Supervisor/a i/o Gestor/a del contracte.
En casos urgents l’ordre d’execució d’un treball podrà ser efectuada verbalment, confirmantse posteriorment per escrit.
2.3. Actualització dels àmbits
Si en el període contractual hi hagués variació en més o en menys (obertura / tancament),
d'alguna/es de les actuals dependències, l’adjudicatari ampliarà o cessarà aquell servei i
augmentarà / disminuirà la facturació en funció dels preus unitaris establerts en el contracte
(preu / hora adjudicat segons clàusules administratives).
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Si aquesta variació fos només puntual, per motius justificats com obres en les instalꞏlacions,
etc, el personal farà unes altres tasques de neteja com a reforç, en unes altres
dependències o una bossa d’hores per altres tipus de serveis a determinar per l’Ajuntament
2.4. Objectius
El present Plec de Condicions incorpora nous elements lligats a l’evolució de la normativa i
de la consciència ambiental de ciutadans i administracions.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
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Alguns dels seus aspectes s’han fonamentat en el Codi de bones pràctiques en la
contractació pública del Servei de neteja que van elaborar conjuntament la Generalitat de
Catalunya, les organitzacions empresarials i sindicals del sector per tal de regular la
contractació d’aquest organisme públic.
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i l’empresa licitadora en la seva oferta en cas de
resultar adjudicatària, haurà de tenir en compte com a objectius dels serveis els següents
requeriments:


Esplugues de Llobregat ha de ser una ciutat neta i la ciutadania ha de percebre
aquesta situació de tal manera que li proporcioni satisfacció i identificació amb la
seva ciutat, incentivant la seva participació activa en les diferents dependencies
municipals. Els edificis públics han de ser un exemple d’aquesta forma d’entendre la
ciutat.



Neteja personalitzada per a cada centre atenent a les seves característiques d’ús i
d’arquitectura, tant pel que fa referència a la freqüència de neteja, la programació i a
la combinació de tractaments.



Els serveis s’han de prestar d’una manera segura, neta, ordenada amb les mínimes
molèsties per als usuaris de les dependències, lligat en la mesura de les possibilitats
a un estalvi energètic.



Els criteris de sostenibilitat, protecció ambiental i respecte a la legislació vigent han
d’orientar qualsevol acció de l’empresa contractista.



La reducció dels consums energètics en els equipaments és un objectiu municipal i
ho ha de ser també de l’empresa contractista.



Criteri de la millora constant de les condicions de prestació de servei.



Reforç dels procediments de recollida selectiva en les dependències municipals,
afavorint el reciclatge per tal de reduir el volum de residus, sobretot la fracció rebuig.



Utilització dels tractaments i les seves combinacions que siguin el més eficaços i
eficients possibles que millorin la qualitat resultant de la neteja i alhora que siguin
respectuosos amb el medi ambient (com per exemple productes adients, eines com
mopes especials o impregnades amb producte, baietes de microfibres entre d'altres).
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Adaptabilitat del servei de neteja als canvis que es pugin produir durant el contracte
(canvi en els usos d'un centre, empitjorament de l’estat de netedat, propostes de
millora, etc.).



Potenciar la dignitat professional dels treballadors i treballadores, vetllant pel
compliment de les normes fonamentals vinculades al treball; compliment del conveni
colꞏlectiu del sector; de la normativa de prevenció de riscos i salut laboral; seguretat
social; normativa fiscal i compliment de les obligacions inherents al contracte.



Vetllar per l’establiment de mecanismes que fomentin la igualtat de gènere i no
discriminació; la formació professional; la promoció laboral i la conciliació de la vida
laboral i familiar.



Establir pautes per contribuir al foment i a l’estabilitat en l’ocupació, a la inserció o
reinserció de determinats colꞏlectius en la societat.

2.5. Responsabilitat i obligacions del contractista
Amb caràcter general, i sense prejudici de la resta d’obligacions que es deriven d’aquest
Plec, s’exposen a continuació algunes de les responsabilitats i obligacions del contractista
en la prestació dels diferents serveis adjudicats:


Obligatorietat de prestar els serveis amb precisió i seguretat, de forma regular i
ininterrompudament en la forma prevista en el Plec de Condicions, sotmetent-se a
les instruccions que dictin els Serveis Tècnics Municipals.



Obligatorietat de designar una persona responsable dels serveis enfront
l’Ajuntament.



Obligatorietat de fer-se càrrec de totes les despeses que generi el funcionament dels
serveis i els de la imposició sobre l’activitat del contractista. Aquestes despeses es
veuran incloses en els preus i en el pressupost de l’adjudicació.



Prohibició de sotsarrendar, cedir o traspassar els drets o obligacions emanades de la
contracta sense autorització de l’Ajuntament i sempre de forma que no es realitzi en
pitjors condicions de les que l’Ajuntament te contractades amb l’adjudicatari.



Obligatorietat de presentar cada any a la secretaria de l’Ajuntament les pòlisses de
responsabilitat civil actualitzades



Obligatorietat de presentar, a requeriment de l’Ajuntament, la documentació
acreditativa per a comprovar la plena legalitat de l’empresa en l’ordre fiscal, laboral,
administratiu, etc.



Obligatorietat d’informar a l’Ajuntament del funcionament del servei.
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Obligatorietat de presentar a l’Ajuntament la documentació relativa a la prestació dels
serveis contractats.



Obligatorietat d’acceptar els descomptes i penalitzacions per serveis prestats
defectuosament o efectuats parcialment d’acord al descrit al plec.



Obligatorietat de respondre de tota indemnització civil de danys i perjudicis per
accidents que ocasionin els operaris i instruments de treball utilitzats pels serveis
sense perjudici dels drets que els assisteixen davant dels autors dels fets o les
companyies d’assegurances de risc.



L’empresa contractista serà responsable davant l’Ajuntament per faltes que cometin
els seus treballadors i empleats. Està obligada al rescabalament dels danys que
causin a tercers amb motiu de la prestació defectuosa dels serveis o per negligència
o per culpa, tant si són béns com persones, com instalꞏlacions particulars o
municipals, sense perjudici de les sancions contractuals que els puguin ser
imposades.



Obligatorietat de realitzar els treballs extraordinaris que se li encomanin i aquells que
es derivin d’una força major o qualsevol situació d’emergència pública, acceptant la
direcció per part de l’Ajuntament de tots els serveis mentre duri l’estat d’emergència,
força major o calamitat pública esmentades.



Prohibició de realitzar cap tipus de servei aliè a la concessió excepte que ho
requereixi l’Ajuntament.



Obligatorietat d’acatar el resultat d’una auditoria sobre el control de qualitat i el
control del compliment dels estàndards de servei per part d’una empresa externa
contractada per l’Ajuntament a tal efecte.



L’empresa adjudicatària haurà de recopilar tota aquella documentació tècnica
generada durant l’execució del servei.



Serveis de suport al contracte sense cost associats. S’inclouen dins d’aquest
apartat els següents serveis de suport a les activitats de la contracta, a càrrec de
l’adjudicatari i per tant inclosos en els preus a aplicar sense cap cost addicional:


Les funcions necessàries per a la correcta organització, coordinació, direcció i
seguiment dels recursos humans, tècnics i materials relacionats amb la
neteja, amb l’objectiu d’aconseguir la seva optimització i racionalització
d’acord amb les necessitats i requeriments plantejats.



Colꞏlaborar amb els Serveis Tècnics de l’Ajuntament i assistir si es necessari
a les visites als Edificis i locals i/o reunions que pels temes en qüestió i pel
correcte desenvolupament de la contracta, puguin realitzar-se.



L'assessorament complementari en quant a redacció d'informes, d’estat dels
Edificis, sobre productes i emmagatzematge, pressupostos per actuacions
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concretes o de sistemes alternatius, d’acord al que determini el Responsable
del contracte.


L’arxiu dels justificants de destrucció de documents i de les fitxes tècniques
de tots i cada un dels productes utilitzats al llarg dels serveis contractats des
del primer dia de la prestació. En els casos que algun dels productes i
materials estiguin garantits per part del fabricant o industrial per un temps
superior al fixat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, el
contractista haurà de trametre la documentació que acrediti aquestes
garanties al Responsable del contracte.



La realització de reportatges fotogràfics d’anomalies i incidències, així com de
l'abans i després de l'estat dels edificis i locals a netejar, incloent els
corresponents a aquelles Ordres de Treball que pel seu objectiu ho precisi, i
d’aquelles que indiqui expressament el Responsable del contracte.



Atendre a les necessitats de millora ambiental, bioclimàtica i d'estalvi
energètic de les instalꞏlacions, proposant les millores tècniques, de sistemes
de neteja, productes, accessoris i emmagatzematge que siguin oportunes.



La destrucció certificada de Documents d’acord al que s’especifica en el
present Plec



Totes aquelles millores tècniques i de qualitat de productes, sistemes,
accessoris, etc. que puguin proposar-se com alternatius o del conjunt de les
activitats de la Neteja.

3. DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS A RELITZAR
3.1. GENERALITATS
Tots els equips de treball vetllaran per deixar les zones de la seva responsabilitat en
perfecte estat de neteja.
El primer objectiu bàsic és, doncs, assolir un impacte visual positiu de les escoles,
dependències i establiments per absència de residus, pols, brutícia, teranyines, etc., lluentor
de terres i mobiliari; vidres acceptables, i immillorable estat de neteja dels sanitaris.
En cas de disparitat de criteri a l’hora de valorar la percepció de neteja, prevaldrà el dels
Serveis Tècnics Municipals.
S’ha de considerar que tots els terres hauran d’estar polits i amb brillantor per donar una
bona imatge visual.
S’han d’utilitzar cartells informatius o fletxes senyalitzadores pel desviament d’usuaris,
missatges de seguretat terres mullats o banys tancats per tasques de neteja sempre que
coincideixi amb els horaris d’activitat del centre.
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Estaran incloses dins del contracte les primeres intervencions de neteja per concepte de
final d’obra o vinculades a una remodelació per trasllat de dependències.

3.2. METODOLOGIES I TÈCNIQUES

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
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Els productes i tècniques recomanades amb què s'ha d'efectuar la prestació del servei de
neteja tot es proposaran pel contractista, en base a la seva millor oferta i d’acord als criteris
dels Serveis Tècnics Municipals.
No obstant s’especifiquen a continuació les operacions de neteja estàndard i els mínims de
qualitat en la prestació dels serveis que s’han de tenir en compte per les operacions de
neteja.
Qualsevol altre element, superfície o zona que no estigui inclosa en la relació descrita a
continuació, però pertanyi a l’edifici i/o dependència haurà de ser igualment netejada. El
sistema de neteja i els productes a emprar seran els òptims en funció de la tipologia
d’element, d’acord a les instruccions del fabricant i dels Serveis Tècnics Municipals.
3.2.1 Paviments
Els paviments recullen un alt percentatge de la brutícia que penetra en els recintes, pel que
seran objecte d'un tractament específic, en cada cas, segons el tipus de superfície.
Es procedirà al condicionament previ dels paviments, de manera que el manteniment
posterior sigui fàcil, aconseguint una ràpida i eficaç eliminació de la brutícia, així com un
major grau d'higiene i estètica.
Paviments de ceràmica (gres i gresite) i de granet:
Per a la neteja d'aquests paviments s’aplicarà un escombrat humit (mopejat) amb la finalitat
d'evitar la formació i transvasament de la pols. Amb la freqüència establerta es procedirà al
seu fregat, amb sabó detergent, sense àcids en la seva composició i amb la dilució en aigua
adient.
A causa de la constitució d'aquests paviments, no s’aplicarà cap tipus de tractament, doncs
no admeten cristalꞏlització, ni tampoc són adequades les emulsions de polímers que els
converteixen en relliscosos.
Paviments calcaris (marbre i terratzo):
La neteja i manteniment d'aquest tipus de paviments es realitzarà mitjançant l’escombra’t
humit amb mopa i, amb la freqüència establerta, el seu fregat amb cera auto brillant, amb
capa antipols i emulsions per a taques.
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Periòdicament, d'acord amb la freqüència establerta, es procedirà a aplicar de forma
exclusiva el tractament de base de cristalꞏlització, mitjançant la utilització d'una màquina
rotativa, llana d'acer fina per al marbre o gruixuda per al terratzo, i producte cristalꞏlitzador
d'alta qualitat, que permetrà segellar els porus i oferir resistència i lluentor en aquestes
superfícies. No s'admetrà altre tipus de tractament de base, per a aquests paviments.

Paviments de ciment o paviments de ciment pintats amb pintures epoxi:

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

S'aplicarà un escombrat amb la finalitat d'evitar la formació i transvasament de pols i un
fregat amb motxo humit i detergent neutre sense àcids.
Amb la freqüència establerta es procedirà a fregar les marques i taques adherides amb sabó
detergent, sense àcids i amb la dilució en aigua adient.
Tractament i manteniment de paviments sintètics:
En els paviments de superfície elàstica, linòleum o derivats sintètics es procedirà a un
escombrat humit amb mopa per a l'eliminació de la pols i brutícia macroscòpica i es fregarà
amb un producte adient per evitar les ratlles i marques de petjades de sabates i rodes
(anilina), d'acord amb les freqüències establertes.
Es netejaran aquestes superfícies amb cera autobrillant, amb capa antipols i emulsions per a
taques. Així mateix s'utilitzaran agents i productes de neteja adients perquè d'aquesta
manera els paviments no perdin elasticitat, no es produeixin butllofes ni encongiments, ni
pèrdues de color i, així mateix, perquè els paviments conservin la seva propietat
d’antilliscants.
Aquests paviments sintètics exigeixen un acurat tractament de base que es pot diferenciar
en dos tipus:
Tractament de manteniment (més freqüent i rutinari): que es realitzarà amb mètode Spray,
mitjançant una màquina d'alta velocitat i aplicació d'emulsions acríliques auto brillants i
antilliscants, que permetran donar major protecció, neteja i lluentor al paviment.
Tractament més durable: periòdicament, d'acord a la freqüència establerta, es procedirà a
realitzar una neteja a fons i decapat amb màquina rotativa i un disc adient al tipus d’emulsió
restant i grau de brutícia; una vegada realitzada la neteja a fons, es procedirà a l'aplicació de
vàries capes noves lleugeres i ben distribuïdes d'una emulsió acrílica, ja sigui mitjançant
pinça fixi o motxo; finalment, es deixarà assecar.
Tractament de paviments de fusta
Els paviments de fusta es netejaran amb mopa seca impregnat amb productes especials fixpols i antilliscants. En cas de taques adherides, es netejaran amb mopa lleugerament
humitejada i detergent neutre.
En el cas d’activitats esportives com el Handbol, que entrenen i juguem amb resina, es
tindrà en compte utilitzar el producte específic més adequat per retirar-la i netejar la
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superfície garantint el bon estat i manteniment d’aquesta, amb la freqüència necessària
segons l’activitat esportiva i d’acord a les instruccions dels Serveis Tècnics Municipals.
Tractament de moquetes i catifes
Es procedirà a la neteja de paviments emmoquetats i/o amb catifes amb aspiradors de pols i
altres elements precisos de forma que quedin en perfectes condicions. El rentat per injecció
es realitzarà amb màquines especials per a moquetes.
Un cop l’any es desmuntaran les catifes i es portaran a rentar a una bugaderia i es tornaran
a muntar en les dependencies que sigui necessari.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

Altres tipus de paviments
La neteja de qualsevol tipus de paviment no relacionat anteriorment es tractarà segons les
directrius dels Serveis Tècnics Municipals i instruccions fabricant i/o del mantenidor.
3.2.2 Parets i sostres
Obra vista
Cal raspallar-les i aspirar-les. Les taques petites es poden rentar amb aigua calenta i una
mica de sosa, aclarint-les be després.
Rajoles ceràmiques
Cal fregar-les amb aigua calenta i detergent amoniacal per a desinfectar-les.
Revestiments de suro
Treure la pols amb aspirador.
Parets pintades i , estucs
Rentar-les amb drap humit, aigua calenta i sense sabons.
Sostres.
Treure la pols i les teranyines.
3.2.3 Passadissos i zones comunes
Per a la neteja dels passadissos i zones comunes es procedirà, diàriament, a un escombrat
en sec amb mopa tractada, depenent sempre de la brutícia existent i, segons freqüència, es
procedirà al seu fregat, sempre amb detergent neutre.
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Cal realitzar un manteniment específic de paviments en les zones de pas amb un elevat
trànsit de persones amb l’objectiu de recuperar els desgasts que es poden originar i
recuperar el seu aspecte.
Es realitzarà un procés de diamantació amb posterior cristalꞏlització, així, d’aquesta forma es
recuperarà la superfície original aconseguint fins un 90% de lluentor mirall, protegint el terra
dels atacs produïts per productes que es poguessin vessar i pel propi trànsit de la gent,
facilitant a més una més fàcil neteja posterior.
3.2.4 Portes, finestres, vidres i persianes

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

Els tancaments, pintats i envernissats, s’han de netejar amb aigua tèbia, i si cal, amb un
detergent neutre.
Els aluminis, PVC i acers inoxidables, amb drap suau o esponja, aigua tèbia i detergents no
alcalins.
Per a la neteja de vidres, s’utilitzarà productes de propietats repelꞏlents i anti-baf, amb la
finalitat de perllongar la durada d'aquesta neteja i evitar el seu possible entelament.
En efectuar la neteja dels vidres, també es netejaran els marcs corresponents. Els estris a
emprar seran els necessaris en cada cas i s'adaptaran a les necessitats existents.
S’utilitzarà, per als vidres, aparells neteja - vidres amb un llavi de goma, d'acord amb les
característiques del vidre, així com mànec telescòpic extensible, si fos necessari.
Quant als estris més adients, aquests són els draps i com a producte, aigua sabonosa,
l'aplicació de la qual es farà tant per l'interior com per l'exterior dels vidres. També
s'utilitzaran les rasquetes de goma.
Es consideren vidres de difícil accés aquells que per la seva ubicació, no siguin accessibles
mitjançant els mitjans convencionals (escala i/o mànec telescòpic).
Les empreses licitadores hauran d’exposar en el seu projecte tècnic de l’oferta els mitjans
dels que disposen i que faran servir per a la neteja dels vidres de difícil accés, detallat per
cada dependència i indicant els mitjans auxiliars que seran necessaris en cada cas
(bastides, aparells elevadors, plomes, colꞏlocació d’elements de seguretat com línies de
vida, especialistes en treballs verticals, etc.).
S’escollirà el procediment que ofereixi més garanties i serà el que s’utilitzarà per netejar les
zones de difícil accés, sense poder reclamar cap despesa auxiliar a l’Ajuntament ja que està
previst en el preu del contracte.
A la vegada que es procedeixi a la neteja de vidres, es realitzarà la neteja de les persianes i
marcs, complint per tant la mateixa freqüència d’actuació.
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3.2.5 Cortines
La neteja de cortines es realitzarà principalment amb aspiradors de pols i amb les
freqüències necessàries perquè quedin en perfectes condicions. Es tindrà molta atenció en
la neteja i bon manteniment de les cortines de les bústies electorals quan sigui necessari.
Les cortines de PVC o qualsevol altre material plàstic, a més d’aspirador caldrà netejar-les
amb un drap humit.
Un cop l’any es desmuntaran i es portaran a rentar a una bugaderia i es tornaran a muntar
en les dependencies que sigui necessari.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

3.2.6 Escales
Per a l’escombra’t d'escales s’utilitzarà el sistema mopejat amb celꞏlulosa, que garanteix
l'eliminació de pols fina. Es fregarà, segons freqüència establerta, l'escala principal d'entrada
a l'edifici.
Així mateix, i per a les baranes, s’utilitzaran productes especials de protecció, segons sigui
el material del que estiguin composades. Es prestarà especial atenció a l’acumulació de pols
entre els barrots de les baranes.
3.2.7 Lavabos i vàters
Es concedirà especial atenció a la neteja i desinfecció dels lavabos i vàters, que són un punt
de referència del grau de neteja que s'observa en un centre i que, per l'ús al que són
destinats, requereixen el major grau d'higiene possible.
La neteja es farà amb baieta especial i única per als lavabos, amb codi de color diferent de
la que s’utilitza en altres dependències.
S’utilitzarà una solució de detergent i desinfectant de gran poder bactericida en vàters, forats
d’aixetes, piques, plats de dutxa i altres desguassos, podent utilitzar també algun
desincrustant per a eliminar restes de brutícia als racons dels vàters i detergent àcid
puntualment per eliminar la brutícia mineral igualment als vàters.
Els aparells d’esmalt vitri i porcellana s’han de netejar amb un detergent suau, no amb
productes abrasius.
3.2.8 Zones humides (vestidors, dutxes, canviadors, etc.)
La neteja d’aquesta tipologia d’espais es realitzarà mitjançant protocols específics
d’actuació, serà obligació de l’empresa adjudicatària el generar-los i sotmetre’ls a aprovació
dels responsables abans de l’inici del servei. Els protocols s’ajustaran, en tot cas, a la
normativa que regula específicament aquesta matèria.
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Les empreses licitadores faran constar, de forma específica a l’oferta, el seu compromís de
realitzar la neteja d’acord amb aquests protocols, es tindrà en consideració el manual
“Neteja i desinfecció de les instalꞏlacions esportives: planificació i control” publicat per l’Àrea
de salut pública i consum de la Diputació de Barcelona.
3.2.9 Equipament dels edificis
Telèfons i ordinadors

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
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Els telèfons es fregaran i desinfectaran setmanalment, especialment pel que fa a l’auricular
que, per higiene, requereix una major atenció.
Pel que fa als ordinadors, s’hi traurà la pols diàriament, amb baietes netes i seques, tant dels
teclats, com dels monitors i altres elements. Segons freqüència, es netejaran amb productes
adequats.
Els racons de difícil accés poden ruixar-se amb esprai desinfectant.
Reixes i filtres de ventilació i climatització
Les reixetes de climatització i els seus filtres es mantindran en tot moment lliures de pols,
repassant-les cada vegada que sigui necessari amb baietes humides i producte detergent
neutre i assecant-les adequadament.
Les reixetes dels extractors es netejaran amb baieta lleugerament humitejada i amb
detergent neutre i s'assecaran adequadament.
Es prestarà especial atenció a la neteja dels llocs d'usual acumulació de pols o de difícil
accés.
Aquest punt es refereix a llocs tan variats com sòcols, reixetes d'aireació, canaletes, ranures,
etc.
Lluminàries i punts de llum
Els equips d'ilꞏluminació es netejaran amb drap per la seva part externa i amb la periodicitat
que demani el seu estat. Cal prestar especial atenció a les làmpades ornamentals.
Extintors d’incendi i nínxols per manegues i boques d’incendi
Es netejaran en profunditat i s’enllustrarà la part metàlꞏlica. Els nínxols per mànegues
s’higienitzaran per la part exterior netejant-los amb baieta i detergent desinfectant.
També s’estendrà la neteja a la seva part interna i accessoris, al finalitzar la neteja, es
deixaran les superfícies seques.

20

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

_Plec de clàusules: Plec de clàusules 1408/2020/11542
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: LNSC3-ZHBZ3-4SS5Q
Data d'emissió: 13 de Gener de 2021 a les 13:49:54
Pàgina 21 de 79

El document ha estat signat per :
1.- Tècnic/a Auxiliar de Manteniment de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT.Signat 16/12/2020 07:51
2.- Director del Servei d'Espai Públic i Medi Ambient de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT

ESTAT

APROVAT
17/12/2020 11:11

.Signat 17/12/2020 11:11

3.2.10 mobiliari
Les taules, cadires, llibreries i altre mobiliari de fusta es netejaran de pols i taques amb un
drap adient i un spray capta pols, abstenint-se d’utilitzar baietes humitejades amb aigua com
a mitjà normal de neteja, ja que poden danyar la fusta.
També, de forma periòdica, s'aplicaran ceres naturals per a la seva conservació. Així mateix,
el mobiliari de fòrmica es netejarà amb drap adequat i spray capta, encara que també es
podran utilitzar baietes lleugerament humides per a eliminar les taques més resistents.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
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3.2.11 Papereres
Les papereres es buidaran diàriament, netejant-se, si s’escau, els fons mitjançant drap humit
i detergent, així com la seva part externa.
Serà obligació de la empresa adjudicatària el subministrament de les bosses per a les
papereres.
3.2.12 Ascensors i muntacàrregues
Netejar a fons tots els elements de la caixa i realitzar un manteniment on es mantindran en
tot moment lliures de pols, repassant-les cada vegada que sigui necessari amb baietes
humides i producte detergent neutre i assecant-les adequadament, caldrà treure amb
dissolvent o detergent adequat, qualsevol inscripció o taca que hi hagi a les parets, portes i
sostres (vidre o metàlꞏlics).
Netejar també el sòl i els elements de ilꞏluminació del sostre, tanmateix, netejar l’exterior de
la cabina i el interior de la caixa.
Els acers inoxidables es netejaran amb productes detergents neutres, amb posterior
assecat, i s'exclourà per a la seva neteja tot agent abrasiu que pogués ratllar-los o qualsevol
producte de característiques molt àcides que pogués alterar les seves qualitats.
Per al tractament i neteja de l'alumini, emprarem productes neutres, contenint tensioactius,
exempts d’abrasius, per a brutícies poc importants. Per a brutícies greixoses més difícils
d'eliminar, utilitzarem detergents també neutres però que incorporin partícules abrasives;
això ajudarà a eliminar aquestes brutícies sense haver d'utilitzar draps abrasius que podrien
ratllar l'alumini.
La resta de metalls es netejaran amb la freqüència necessària amb neteja - metalls
adequats i, si s’escau, s'aplicarà un producte protector que eviti una oxidació del metall,
conservant així l'aspecte original. Aquests elements s'abrillantaran amb baietes que no
deixin residus ni fils.
Per a la manipulació de l’ascensor s’haurà de coordinar l’actuació amb la empresa municipal
mantenidora dels aparells elevadors per garantir que un tècnic autoritzat estigui en tot
moment durant la realització de les tasques de neteja de l’interior de la caixa de l’ascensor.
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3.2.13 Exteriors dels equipaments
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Els espais considerats com exteriors ( terrasses, porxos, pàrkings, vials, zones d’accés, etc.)
requereixen d’un tractament específic:


Recollida de sòlids: recollir tots aquells objectes de grandària superior (per exemple
cigarretes, llaunes, papers,...).



Escombrat manual: per a treure partícules de menor grandària.



Recollida d’altres elements: objectes abandonats i en general qualsevol objecte
relacionat que sigui susceptible de ser recollit pel servei de neteja.



Neteja de graffitis: Es netejaran les pintades en qualsevol superfície o acabats
superfícies impermeabilitzades (rajoles, parets, paviments, portes, etc.,), de les
parets interiors o exteriors dels equipaments, en qualsevol superfície o acabats. Per
aquest servei disposarà de personal i mitjans suficients, així com a productes
respectuosos amb el medi ambient, que estaran degudament relacionats amb el
màxim de detall i claredat. Els materials utilitzats seran els adequats als acabats,
respectant els colors i qualitats, amb la posterior restauració si s’escau.



Cendrers existents a l’exterior dels edificis: es buidaran diàriament, procedint a
continuació al seu repàs amb baieta humida.

3.2.14 Cobertes i desguassos
Neteja a fons del sistema de desguàs superficial de les cobertes, canalons, buneres,
morrions i qualsevol element que serveixi per desguassar les aigües de pluja dels
equipaments municipals, de l’annex 7. Es procedirà a la neteja de tota mena d’herbes, sorra,
fulles seques, papers, i d’altres objectes.
Les empreses licitadores hauran d’exposar en el seu projecte tècnic de la oferta els mitjans
dels que disposen i que faran servir per a la neteja de les cobertes i canalons de difícil
accés, detallat per cada dependència i indicant els mitjans auxiliars que seran necessaris en
cada cas (bastides, aparells elevadors, plomes, colꞏlocació d’elements de seguretat com
línies de vida, especialistes en treballs verticals, etc.).
És una obligació del contracte realitzar la neteja d’aquests elements i, per tant, està inclòs
en el seu preu, sense dret a percebre cap altre suplement. En el cas de requerir la
instalꞏlació d’algun element de seguretat com línies de vida, correrà a càrrec del contractista
aquesta instalꞏlació, que haurà de cedir a l’Ajuntament un cop executada.
Un cop fetes diverses instalꞏlacions durant aquests darrers anys, les línies de vida pendents
d’instalꞏlar als edificis objecte del contracte son:




Biblioteca
AAVV el Gall
CEIP Lola Anglada
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La Nau – Espai Caultural
CEIP Gras Soler
Serveis a la Persona
Poliesportiu Can Vidalet
Masoveria
CEIP Isidre Martí
Cementiri Municipal

3.3 RECOLLIDA SELECTIVA
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L’empresa adjudicatària operarà sobre tots els residus assimilables a domiciliaris produïts a
cada centre, colꞏlaborant activament en la recollida selectiva.
L’empresa adjudicatària mantindrà en bon estat de funcionament i de netedat tot el mobiliari
per a la recollida d’escombraries i selectiva.
En aquells edificis a on no es disposa de contenidors / bujols per tal de recollir les diferents
fraccions de recollida selectiva serà el contractista l’encarregat de subministrar-los i
mantenir-los en bon estat. Així doncs, es realitzarà una proposta amb la tipologia d’elements
a colꞏlocar i la millor situació dins cada dependència per tal d’afavorir la recollida selectiva en
origen.
L’empresa adjudicatària serà l’encarregada de retirar els contenidors interiors de les
diferents recollides selectives, fins als punts de reagrupament exterior de contenidors propis
o als contenidors de la via pública que es determinin per part dels Serveis Tècnics
Municipals (s’entén com a contenidor interior o exterior de recollida selectiva, tot aquell
destinat a recollir un residu de forma segregada, amb els criteris i colors establerts per
l’Agència de Residus de Catalunya).
Les bosses d’escombraries romandran sempre degudament tancades i seran dipositades en
contenidors de recollida selectiva.
Les fraccions regulades són:








Paper i cartró
Paper triturat i paper per destrucció. L’empresa s’encarregarà de la gestió d’aquest,
ha de realitzar la seva destrucció garantint la llei de protecció de dades i segons
normativa vigent, emetent els certificats que garanteixin la seva correcta destrucció.
Envasos lleugers (de plàstic i alumini): N’hi poden haver als patis i aules de centres
educatius, a petites cuines i offices...caldrà recollir-los i portar-los al contenidor
adequat.
Vidre
Matèria orgànica: N’hi poden haver als patis i aules de centres educatius, a petites
cuines i offices...caldrà recollir-los i portar-los al contenidor adequat.
Rebuig
Material divers assimilable a domèstic, andròmines en general (RAEE’s, material
informàtic, joguines, roba, mobles, etc), sobre peticions puntuals de les diferents
dependencies i en quantitats petites cal portar aquests a la Deixalleria Municipal.
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Material punxant o restes de material sanitari; recollir i portar a contenidor adequat.
Residus especials com puguin ser les piles/bateries o els tòners i tintes, són
processats pels propis canals establerts i gestionats per l’Ajuntament. Per tant,
l’adjudicatari només cal que en respecti la segregació in situ.
Bolquers, en edificis oberts al públic i que disposin de canviador per bebès.
Les fraccions de Tòners i tintes seran també de gestió específica per part del
contractista, i el seu tractament (recollida, retirada i reciclatge) formarà part de
l’objecte d’aquest contracte.
La recollida, retirada i posterior reciclatge de les piles i/o bateries domèstiques, així
com la provisió dels diferents contenidors i punts de recollida als edificis municipals,
inclosos el seu etiquetatge i la posterior documentació i certificació del punt de
reciclatge.

En el cas de que en el punt de reagrupament existeixin contenidors exteriors de recollida
selectiva de residus, l’adjudicatari serà el responsable d’abocar-hi el contingut de forma
segregada dels contenidors interiors.
La gestió adequada dels residus que es produeixin a les dependències, és tasca que recau
en l’empresa de neteja.
A l’annex 4, estan relacionats els contenidors mínims a subministrar i mantenir, per
dependències.
3.4 CONTENIDORS HIGIÈNICS
L’adjudicatari subministrarà i mantindrà contenidors higiènics per a lavabos pels que sigui
requerit. A l’annex 4, estan relacionats els contenidors higiènics mínims a subministrar i
mantenir, per dependències.
En el cas de que es necessiti algun contenidor més durant la duració del contracte,
l’adjudicatari el subministrarà i el mantindrà sense càrrec per l’Ajuntament.
Un cop adjudicat el servei, es revisarà la distribució dels contenidors higiènics que hi ha
actualment, per si s’escau complementar-los amb alguna unitat.
Igualment, en el cas de la posada en marxa d’un nou edifici o dependència, serà obligació
de la empresa adjudicatària del servei subministrar els contenidors necessaris segons les
necessitats dels centres, així com el manteniment dels mateixos, i sense cap cost per
l’Ajuntament.
En cas de necessitat per l’ompliment de la paperera l'adjudicatari haurà de augmentar la
freqüència de buidat de les papereres per tal que puguin ser utilitzades per les seves
usuàries. Aquest augment de freqüència no suposarà una despesa afegida per a
l’Ajuntament.
En cas de mal ús o males olors les papereres higièniques s’hauran de buidar en menys de
24h des de l'avís de la incidència.
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Aquest servei es podrà subcontractar a una empresa especialista en aquest tipus d'elements
de contenció i servei. En qualsevol cas, el licitador serà el responsable directe de qualsevol
incidència que pugui sorgir.
3.5 FREQÜÈNCIA DE NETEJA
3.5.1 Generalitats

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

Les freqüències recomanades amb què s'ha d'efectuar la prestació del servei de neteja es
proposaran pel contractista, en base a la seva millor oferta i d’acord als criteris dels Serveis
Tècnics Municipals.
Les freqüències que es determinen a continuació tindran el caràcter de mínimes i s’aplicaran
per defecte, sempre i quan no se n’especifiquin d’altres més adequades o eficients o que
puguin afectar a alguns equipaments concrets.
L’adjudicatari haurà de lliurar a l’Ajuntament, com a màxim tres mesos desprès del inici del
contracte, planning amb les freqüències i metodologia de neteja de cadascun dels centres a
tractar, que complementarà el general presentat a l’oferta.
Aquestes freqüències han d’estar adaptades a les necessitats de cadascun dels centres o
dependències i als recursos destinats als mateixos.
3.5.2 Serveis diaris















Escombrar i mopejar els paviments de totes les dependències (excepte els patis de
les escoles).
Fregar i desinfectar menjadors, parets enrajolades, miralls, aixetes, etc. amb
productes desinfectants i no abrasius.
Fregar i desinfectar zones de vestidors, dutxes i de tots els seus elements.
Fregar i desinfectar zones de lavabos, vàters, així com la resta dels seus elements.
Fregar paviments d’accés als centres i passadissos en cas de pluja.
Neteja de la pols dels mobles que descansen al terra i dels objectes del seu damunt.
Rentar taules i cadires de les aules
Treure empremtes i taques de vidres de portes d’accés (vestíbuls, ascensors, etc.)
Airejar i ventilar totes les dependències com a mínim 20 minuts.
Buidar les papereres de manera selectiva i traslladar els residus, deixant-los en el
contenidors corresponent de la via pública.
Buidar els cendrers exteriors.
Rentar la vaixella i netejar electrodomèstics dels offices, Saló de plens, etc.
Subministrar i colꞏlocar als dispensadors el paper, i el sabó.
Els residus acumulats en els contenidors de recollida selectiva de les fraccions
orgànica i rebuig.
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3.5.3 Serveis 2 cops per setmana





Fregar i desinfectar els paviments d’aules, despatxos, corredors de distribució i
vestíbuls no inclosos en el servei diari, per meitats del conjunt, de forma alterna.
Aspirar electromecànicament catifes i moquetes
Espolsar les estores.
Repassar superfícies enrajolades dels lavabos.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

3.5.4 Serveis setmanals:














Netejar sòcols de protecció de les parets.
Escombrar patis interiors de les escoles.
Netejar portes, finestres, marcs, taulers d’anuncis i elements de senyalització.
Treure la pols de mobles, radiadors, prestatges, quadres, comandaments
elèctrics, en el cas de biblioteques caldrà retirar llibres, CD,s, etc.
Netejar pissarres.
Netejar elements metàlꞏlics i baranes.
Neteja intensiva i desinfecció de tots els elements de lavabos i vestidors.
Netejar terrasses i desguassos que no estén a diferent nivell.
Netejar les plantes decoratives de plàstic.
Netejar els estris, utensilis i electrodomèstics (rentavaixelles, nevera, microones,
etc) del taller de cuina al centre cultural.
Neteja i desinfecció dels vestidors i dutxes dels camps de futbol municipals un cop
per setmana preferentment dilluns
Els residus acumulats en els contenidors de recollida selectiva (excepte orgànica i
rebuig que són diaris). No obstant, s’ajustarà la freqüència de buidat d’acord amb els
ritmes de producció de cada fracció per evitar-ne la saturació.

3.5.5 Serveis mensuals








Vidres situats a l’interior fins a una alçada de 2,10 m.
Vidres exteriors accessibles.
Parets i sostres amb especial atenció als angles, cornises o elements decoratius que
puguin existir.
Punts de llum interiors.
Aspirat electromecànic de revestiments tèxtils i eliminació de taques en sec, com
cadires, sofàs tamisats, etc. (coincidint en temporades de tancament de les
dependencies com vacances o caps de setmana).
Recollida dels contenidors higiènics dels lavabos. Aquesta freqüència, no obstant,
s’adaptarà a les necessitats en els casos en els que es detectin desbordaments o
males olors.
Neteja i desinfecció interior dels vehicles municipals (Serveis Tècnics, Policia Local,
Consergeria,...etc)
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3.5.6 Serveis trimestrals:
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Vidres interiors i exteriors no accessibles.
Netejar els punts de llum interiors i exteriors.
Neteja d’aparells climatitzadors, ventilació, radiadors, etc.
Netejar a fons els vestuaris dels camps de futbol.
Netejar els rètols de façana exteriors.
Eliminar la calç en aixetes i dutxes.
Netejar les mampares divisòries i parets enrajolades.
Netejar a fons tot el mobiliari.
Netejar perfils, motllures, reixes de ventilació fals sostres, conductes i altres
superfícies de difícil accés per la seva ubicació i/o alçada.

3.5.7 Serveis semestrals














Netejar els ventiladors de parets i sostre.
Despenjar, portar a rentar i tornar a colꞏlocar les cortines de les diferents
dependències.
Netejar els tendals, les cornises, els canals de desguàs, tanmateix treure les taques
de les parets i sostres.
Netejar a fons persianes.
Netejar les reixes i estructures metàlꞏliques o de fusta (poliesportius inclosos).
Tractament dels paviments i abrillantat de terres (coincidint en temporades de
vacances o caps de setmana).
Enlluentir els terres de passadissos i recepcions, amb productes antilliscants.
Descongelar i netejar a fons les neveres dels offices.
Netejar a fons totes les zones de vidres de la cabina dels ascensors ( interior i
exterior ), tanmateix la caixa de l’ escala corresponent per les dues cares. Per la
realització d’aquesta tasca, serà imprescindible l’assistència del tècnic de la empresa
mantenidora de l’aparell elevador, responsable de manipular la caixa de l’ascensor, i
correrà a càrrec de l’Ajuntament.
Recollida de piles dels diferents contenidors.
Recollida del contenidors de material punxant del Centre de Salut

3.5.8 Serveis anuals




Netejar l’interior d’armaris i mobles que habitualment estiguin tancats o plens. Es farà
prèvia petició del personal usuari que serà qui l’haurà de buidar i tornar a omplir.
Netejar zones inaccessibles ocupades per armaris i/o altre mobiliari.
Netejar a fons tots els espais aprofitant temps de poca afluència de personal.

3.5.9 Altres freqüències específiques


Les neteges a fons es realitzaran en els períodes següents: vacances, setmana
santa, període entre finalització i inici de curs escolar i nadal.
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Les pintades i graffitis es netejaran com a màxim 24 hores desprès de rebre l’avís
per tal de complir amb el compromís de servei amb la ciutadania.



La neteja del sistema de desguàs de les cobertes dels edificis (canalons o similar) es
realitzarà de manera trimestral en totes les cobertes de la totalitat dels edificis
municipals. No obstant, en casos problemàtics que es detectin, es realitzarà les
vegades que sigui necessari, preferentment a la tardor i a l’estiu, preveient la
temporada de pluges i la caiguda de fulla. També es farà un tractament d’herbicida
per evitar que les males herbes obstaculitzin el desguàs de la pluja o d’altres en
cobertes.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
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3.6 SERVEIS EXTRAORDINARIS
L'adjudicatari prestarà durant tot l'any serveis extres esporàdics, incloent tot el material
necessari, en els següents casos:


On es desenvolupin actes ocasionals (polítics, socials, joventut, culturals i/o
esportius)



Les neteges d’obra o trasllats (per obres de rehabilitació o abans de la inauguració
de les noves dependències)



Les neteges de pisos o locals a petició dels Serveis Socials de l’Ajuntament.



Altres circumstàncies no previsibles i que no tinguin el caràcter d’emergència.

La petició d’aquests serveis es podrà fer de les següents formes per que en quedi
registrada la petició,i no es farà cap servei extraordinari sense la petició expressa o permís
dels Serveis Tècnics Municipals:





A través de la plataforma digital que utilitzi l’ajuntament en cada moment, on
l’adjudicatari rebrà un correu electrònic amb la incidència. És obligació del
contractista formar-se en l’ús de la plataforma per tal de comunicar-se amb els
Serveis Tècnics via aquest mètode.
A través de trucada telefònica per part del responsable tècnic del contracte, amb el
corresponent registre posterior a la plataforma.
A través de correu-e, amb el corresponent registre posterior a la plataforma.

Sempre que sigui possible es procurarà prestar sense modificar els horaris dels serveis
habituals del centre afectat o d’altres involucrats.
3.7 SERVEIS D’EMERGÈNCIA
El servei d’emergència s’organitza per atendre les possibles eventualitats davant de les
emergències o neteges imprevistes que es puguin produir (inundacions, nevades, incendis,
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enderrocaments de terres, actes vandàlics, pluges, vendavals o altres situacions
extraordinàries).
L’adjudicatari disposarà d’un equip de primera intervenció amb disponibilitat immediata que,
en funció de la gravetat de l’emergència, tindrà la missió d’actuar el més diligentment
possible en qualsevol moment, les 24 hores del dia, tot l’any sense exclusió, amb el
personal, estris i maquinaria necessària per fer front a l’actuació.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

Aquest servei haurà d’estar actuant al cap de 1 h des de l’avís d’incidència. Aquest es
posarà sota la coordinació del supervisor del servei i aquest sota la direcció facultativa dels
serveis Tècnics del Ajuntament.
Aquest servei es finançarà amb hores extraordinàries només en cas d’haver-se de realitzar
fóra de l’horari laboral, cas contrari es desplaçaran els mitjans que estiguin disponibles en
aquell moment d’acord a la necessitat de cada cas.
3.8 SERVEIS EXCLOSOS
Queden exceptuats dels serveis objecte de la present contracta Les instalꞏlacions, espais o
serveis l’explotació dels quals es trobi adjudicada a tercers que tinguin assignada la
responsabilitat de netejar i desinfectar l’espai (com per exemple, aquells espais destinats a
cuines, cafeteries, menjadors amb servei de càtering, etc..).

4. MAQUINÀRIA, PRODUCTES I UTILITZACIÓ
4.1. GENERALITATS
L’empresa contractista disposarà de tota la maquinaria, vehicles, estris, productes i prou
mitjans materials per resoldre qualsevol emergència o tipus de problema tècnic de neteja de
la seva responsabilitat que es pugui plantejar i per executar, amb eficàcia i garantia de
qualitat, tots els serveis objecte del present contracte, d’acord amb les necessitats reals de
les dependències.
El cost derivat de la utilització d’aquests mitjans estarà inclòs en el preu global del Servei.
En el cas de que l’empresa no disposi d’algun aparell, mitjà o màquina en especial, haurà de
preveure el lloguer al seu càrrec.
Disposarà en qualsevol moment dels mitjans de transport i auxiliars i dels equips de
protecció personal,que siguin precisos, adaptant-los a les necessitats pròpies dels treballs
que se li demanin.
La reposició, el manteniment i la reparació de tots els elements que es detallen en aquest
capítol són a càrrec de l'empresa contractista.
El contractista no podrà excusar-se en l’existència d’avaries, trencaments o d’altres
incidències, que pugui sofrir el material ofert per a justificar la no realització dels treballs
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objecte del contracte. En cas de mala utilització del material o de falta de disponibilitat de
material de reserva, adscrits o no al contracte, no seran abonats el serveis prestats, amb la
possibilitat d’aplicar el règim sancionador.
L’empresa adjudicatària ha de presentar la proposta de maquinària que consideri necessària
per la prestació del Servei i el seu programa d’utilització i d’amortització.
L’ajuntament pot disposar de maquinària pròpia que es cedirà a l’adjudicatari i aquest
s’encarregarà del seu manteniment.
En el cas d’avaria l’empresa adjudicatària l’ha de substituir per un altre, amb tres hores de
marge sense que afecti el servei.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
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4.2 Maquinària i vehicles
Tots els operaris i vehicles que treballin realitzant tasques relacionades amb el contracte han
d’anar degudament identificats amb logotips i imatge corporativa de l’Ajuntament, d’acord
amb els símbols homologats que indicarà el Departament de Comunicació Municipal.
Atès a que no tota la maquinària i vehicles són d’ús exclusiu del contracte, s’admetrà un
element que es pugui retirar quan no s’estigui prestant serveis a l’Ajuntament d’Esplugues.
Han de funcionar d’acord amb les recomanacions del fabricant i complir les normes d’estat i
funcionament establertes en cada moment per les ITV corresponents i per qualsevol
normativa tècnica de la UE, incorporant tots els elements de seguretat necessaris per la
circulació, inclòs mans lliures, etc
La maquinària utilitzada donarà compliment als estàndards d’eficiència energètica i
prevaldran els aparells de baix consum i reciclables.
L’empresa contractista ha de preveure, sense perjudici del que es diu en l’apartat anterior la
provisió dels següents vehicles i maquinària, d’acord a les necessitats indicades per complir
amb els requeriments del plec:


Vehicles adients per la feina d’inspecció de l’encarregat, per a la distribució dels
subministraments i materials, desplaçament especialistes i les seves eines, etc.
En quant a la qualitat ambiental dels vehicles adscrits al servei, tots ells han de ser
com a mínim vehicles tèrmics de gas o de gasolina amb Distintiu C. En cas de
tractar-se de vehicles DIESEL hauran de disposar de Distintiu C.



Aspiradors industrials i elèctrics (mides reduïdes), mixtes seran capaços de recollir
pols i líquids vesats, potencia entre 1.500 w i 3.000 w, capacitat de caixa entre 20 i
50 lts..



Polidores elèctriques (amb capacitat de 1500 rpm. en mides reduïdes, esglaons, etc),
per a paviments, amb discs per enlluentar, diamantar, cristalꞏlitzar, etc.



Enceradores i abrillantadores elèctriques (d’alta velocitat).
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Màquines fregadores (fregar/assecar) de diferents mides i per als diferents tipus de
paviments.



Escombradors mecànics/elèctrics (motomopa) o amb aspiració (exteriors, pàrquings).



Bufador de mà per neteges exteriors de tot tipus (pistes, grades de instalꞏlacions
esportives, etc), turbines generadors d’aire portàtils amb potencia suficient per
assecar pistes esportives per humitat, pluja, avaries inundacions, etc..



Escales d'alumini plegables de diferents alçades, amb protectors antilliscants per
dependència o centre, d’acord amb la normativa vigent.



Màquina hidro pressió de 200 bars i aigua calenta a 90 ºC per neteja dutxes,
vestuaris, per eliminar graffitis, etc.
Plataformes elevadores mòbils per neteja de vidres o canalons o d’altres elements en
alçada d’acord amb la normativa vigent.




Torres de treball mòbils en marcs estructurals amb escala de classe 2, d’acord amb
la normativa vigent.



Rentadora per a mopes i draps, preferentment al magatzem de l’empresa
adjudicatària.

Amb independència de la necessitat de poder disposar en algun moment de tot el que s’ha
especificat en el punt anterior, a l’annex 3 es detalla el número mínim de màquines i eines
considerades d’ús exclusiu per a aquest contracte i les que poden tenir una disponibilitat en
funció de les necessitats. Tota la maquinaria presentada haurà de ser, en la mesura del
possible, tecnologies provades, contrastades i fiables.
Tota la maquinària i el utillatge que es faci servir serà de fàcil utilització i de provada eficàcia
per a realitzar les tasques de neteja de cada centre i es renovarà quan sigui necessari
d’acord amb les respectives necessitats. També s’haurà de formar al personal en l’ús i
manipulació dels diferents estris i maquines, a més a més d’informar-se sobre les mesures
preventives a adoptar.
És responsabilitat de l’adjudicatari el manteniment i la conservació de tota la maquinària i
utillatge necessaris per poder desenvolupar correctament el servei, estan obligat a la seva
reposició, si s’escau.
L’ajuntament, en el decurs del contracte, podrà ordenar a l’empresa la renovació substancial
d’algun equip quan es detecti que es troba en condicions defectuoses, per un de nou, de
tecnologia més avançada si pot millorar les condicions de prestació dels serveis.
Qualsevol proposta de variació en l’equipament, mitjans tècnics i maquinària, haurà de ser
prèviament comunicada per escrit a l’Ajuntament, qui resoldrà sobre la seva idoneïtat. Un
cop acceptat l’empresa té l’obligació de plasmar-ho al Projecte Tècnic.
L'empresa és la responsable de:
- La realització de les accions de manteniment.
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- Presentar un pla de manteniment de la maquinària adscrita a la contracta.
- Registrar tots els manteniments realitzats, tant per la pròpia contracta
com per tercers del material moble.
- Mantenir la maquinària en perfecte estat de conservació, manteniment mecànic i neteja.
4.3 Estris, productes i material fungible
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. En tot cas, aquests productes i
materials estaran adaptats pel que fa a la seva utilització a les peculiaritats específiques del
servei, de cada instalꞏlació i a les variacions que es vagin introduint.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
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A part aportaran el següent material consumible pel funcionament de l’edifici:
- Sabó líquid per les mans: l’empresa haurà de subministrar garrafes de sabó líquid i omplir
les saboneres que estan instalꞏlades en els edificis. També s’encarregarà de substituir les
saboneres que estiguin malmeses o les que no siguin compatibles amb el sabó subministrat
intentant unificar totes les saboneres de l’edifici.
-. Gel hidroalcohòlic per la desinfecció de mans, així com omplir els dosificadors de peu
elèctrics i els dosificadors manuals dels office’s.
- Paper higiènic: l’empresa haurà de subministrar els rotlles de paper higiènic adequats a
tots els porta-rotlles instalꞏlats actualment en els edificis. També s’encarregarà de substituir
els porta-rotlles que estiguin malmesos o els que no siguin compatibles amb el paper
higiènic subministrat, unificant tots els porta-rotlles de l’edifici.
- Tovalloletes de paper: l’empresa haurà de subministrar tovalloletes de paper en els edificis
on actualment hi hagi instalꞏlats els dosificadors. També s’encarregarà de substituir els
porta-rotlles que estiguin malmesos o els que no siguin compatibles amb el paper higiènic
subministrat, unificant tots els dosificadors de l’edifici.
- Rotlles de paper industrial: l’empresa haurà de subministrar els rotlles de paper industrial
necessaris i adequats als porta-rotlles de l’edifici.
- Bosses d’escombraries: compatibles amb les papereres i recipients habilitats per a al
recollida dels diferents residus.
S’estableix una sèrie d'indicacions generals sobre els productes que l'empresa adjudicatària
haurà d’aportar per a la correcta realització del servei de neteja de les dependencies:


Els productes emprats seran detergents per a elements delicats, amb PH neutre, i
detergents desinfectants per a aquelles superfícies a les que calgui garantir un nivell
d’asèpsia i desinfecció per les seves característiques.



Els productes a emprar hauran d’estar adequadament envasats i dur impresa
l’etiqueta corresponent. Aquest punt serà igualment aplicable als envasos utilitzats
per al traspàs de productes. Tanmateix hauran d'ésser de reconeguda qualitat per a
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la neteja de les dependències objecte d'aquest contracte, tenint en compte els
elements a netejar i els materials constructius dels centres.


En cap cas, la manca de materials pot afectar a la correcta prestació del servei, per
això cal preveure el seu subministrament en temps, forma i quantitat adequada per
cada centre.



L’empresa adjudicatària haurà de disposar constantment d’un estoc mínim de
reposició, que garanteixi les existències per un espai de temps mínim d’una setmana.



Els productes de tractaments de terres hauran de ser antilliscants. Els desinfectants
que s’utilitzin hauran de tenir efectes retardadors a fi de garantir una protecció durant
un període llarg de temps



Els productes a utilitzar hauran de dur imprès visiblement, el procediment necessari
per a un ús correcte, manera d'aplicació i condicions de manipulació, així com les
condicions de seguretat que li són pròpies, als envasos, i el grau de perillositat de
cadascun dels productes, degudament indicat segons icones estàndard.



L’empresa adjudicatària haurà de disposar de les corresponents fitxes de seguretat
dels productes, degudament actualitzades, a cada centre, i a l’abast i disposició de
les persones que presten el servei i de la persona responsable del centre. Aquestes
fitxes tècniques s’hauran d’actualitzar cada cop que hi hagi alguna modificació de
producte a utilitzar.



Els productes i materials a utilitzar hauran d’ésser escollits de forma que no resultin
perjudicials per als treballadors / les treballadores, d’acord amb la seva provada
eficàcia i amb els criteris de minimització del impacte mediambiental.



Cal preveure al menys un carretó per planta, o més d’un si així ho exigeix el tipus
d’edifici o pel personal que treballa.



Durant les tasques de neteja cap producte ni equipament podrà estar accessible a
les persones usuàries o a tercers, amb l’objectiu d’evitar accidents o usos indeguts.



Serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària, l’adient gestió del magatzem, la
reposició i conservació dels productes que es mantinguin als espais que es fan servir
com a submagatzems de materials de neteja dels centres.
En tot cas, l’empresa adjudicatària emmagatzemarà a les seves dependències els
productes de neteja, podent guardar a cada centre només la quantitat estrictament
necessària per a la neteja diària, tenint sempre en compte, a l’hora de colꞏlocar-los, la
incompatibilitat dels productes.



Els productes de neteja utilitzats a les instalꞏlacions esportives, especialment en
zones humides, hauran de garantir una total desinfecció i higiene, sense contaminar
l’aigua de la pica o fer algun tipus de reacció amb d’altres productes. En aquestes
instalꞏlacions esportives, amb especial atenció als vestuaris, cal tenir en compte la
utilització de productes bactericides adients per a una correcta desinfecció sanitària.
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Es valorarà que els productes emprats siguin fàcilment biodegradables, ecològics i
reciclables, garantint sempre la qualitat del producte. El procés acreditatiu dels
productes es podrà fer mitjançant les etiquetes ecològiques oficials.



Es valorarà que siguin portadors del distintiu de garantia de qualitat ambiental i/o de
l’etiqueta ecològica de la Unió Europea a Catalunya.



La reposició de materials s’ha de realitzar amb l'assiduïtat, qualitat i quantitat
suficients per mantenir el decòrum i la dignitat dels edificis públics, tanmateix el
material estarà sempre en perfecte estat de conservació i pulcritud.



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.



L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, facilitarà un local, sempre que sigui possible,
a cada un dels edificis, per tal d’emmagatzemar el material consumible que aporti
l’empresa, la qual serà la responsable de la seva conservació, integritat i incidència
sobre tercers.



L’adjudicatari subministrarà i/o reposarà els bujols de recollida selectiva necessaris,
papereres, contenidors higiènics, els porta-rotllos (paper higiènic i secamans), les
saboneres, els dispensadors de tovallons i els consumibles (paper higiènic, tovalloles
de mans, sabó, etc.), escombretes WC, odoritzants i ambientadors de tots els espais
necessaris, lavabos i vàters necessaris durant el contracte.



L’adjudicatari subministrarà i/o reposarà els higienitzadors bacteriostàtics per als
inodors indicats a l’Annex 4.

5. INSTALꞏLACIONS PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS
5.1. GENERALITATS
Els serveis es prestaran de forma habitual en dependències municipals i altres espais
públics, descrits a l’annex corresponent i de manera general, qualsevol neteja d’edificis i/o
dependencies del municipi que l’Ajuntament consideri oportuna, dins del seu àmbit territorial.
L’Ajuntament facilitarà el subministrament d’aigua i energia elèctrica necessària per al
correcte desenvolupament del servei. L’adjudicatari haurà de vetllar per que l’ús i el consum
el mínim necessari.
No obstant això, cal fer una sèrie de consideracions sobre aquests espais i sobre altres que
l’empresa contractista ha de posar a disposició dels serveis que prestarà.
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5.2. ESPAI RESERVAT PER A NETEJA EN ELS EDIFICIS
Cada centre disposarà d'una petita dependència destinada al servei de la neteja, en la qual
hi haurà un abocador amb aigua corrent, per l'ús de l’esmentat servei.
Serà l’empresa adjudicatària la responsable del correcte emmagatzematge dels productes,
colꞏlocació de prestatges si fos necessari i de la seva reposició.
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5.3 LOCAL LOGÍSTIC
Amb independència dels magatzems dels edificis, l’adjudicatari disposarà d’un
local/magatzem general dintre del terme municipal de Esplugues de Llobregat, o en el seu
defecte, en un radi de 20 Km del centre de la població, on guardarà tots els productes i estris
de neteja necessari per evitar la falta de material a qualsevol de les dependències i disposar
de suficient stock de material i maquinària per qualsevol eventualitat.
Aquestes instalꞏlacions hauran d’entrar en funcionament al inici del contracte, amb un servei
telefònic les 24 hores.
5.4 VESTIDORS
És obligació de l’empresari facilitar, segons disposa la legislació actual sobre seguretat i
salut dels treballadors, les instalꞏlacions adequades com a vestidor dels treballadors.
Així doncs, és responsabilitat de l'empresa adjudicatària, disposar de les instalꞏlacions
necessàries i els mitjans de transport adequats per el desplaçament del personal des
d'aquestes fins al lloc de treball. El temps de desplaçament del personal ha de ser raonable i
sense parades.
No obstant això, l’Ajuntament facilitarà, allà on pugui, un espai per aquesta finalitat.
La conservació i neteja de les esmentades instalꞏlacions, en cas de que siguin municipals,
anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.

6. RECURSOS HUMANS, RELACIONS LABORALS I OBLIGACIONS
DE L’EMPRESARI
6.1. RELACIONS LABORALS I SUBROGACIÓ DEL PERSONAL
Les relacions laborals entre la empresa adjudicatària i els treballadors adscrits en aquesta
contracta estaran regulats pel Conveni Colꞏlectiu de Neteja en Edificis i Locals de Catalunya.
L’adjudicatari respectarà la resta de condicions addicionals a aquest conveni colꞏlectiu que
estiguin pactades amb els treballadors a subrogar.
Respectant els dos punts anteriors, l’organització operativa de la feina correspondrà a
l’adjudicatari, d’acord amb allò descrit en aquest Plec.
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L'empresa proposarà per a cadascun dels centres (tenint en compte entre d'altres factors la
periodicitat, horari i particularitats que els caracteritza), el personal convenient per a la
realització del servei. No obstant això, l'adjudicatari està obligat a subrogar tot el personal
necessari procedent de les contractes anteriors i respectar els drets adquirits durant la
vigència del contracte (vegeu Annex 8 i 9). Per tant, està obligat a no minorar unilateralment
les condicions de treball que, en material de jornada i salari, així com en millores sobre
legislació laboral bàsica sigui aplicable dels treballadors adscrits al contracte.
El contractista destinarà el personal necessari per al desenvolupament de les obligacions
contractuals assumides, a satisfacció de l'Administració contractant amb designació
numèrica del personal que afecti el servei i el seu horari de prestació segons el número
d’hores especificades a l’Annex.
Tot el personal que presti serveis objecte d'aquest contracte, dependrà únicament i
exclusivament del contractista a tots els efectes, sense que entre ells i l'Ajuntament es
puguin derivar, en cap cas, relacions de caràcter laboral o funcionarial de cap tipus amb
l'Administració contractant.
L'Ajuntament podrà exigir en qualsevol moment la documentació necessària per comprovar
els apartats esmentats anteriorment. Malgrat això, es concreta que amb les certificacions,
factures o documentació del preu mensual, s'haurà de presentar a l'Ajuntament la còpia
segellada de la butlleta de cotització a la Seguretat Social (TC-1 i TC-2) dels treballadors,
correctament tramitada.
Altres aspectes que han de ser rellevants, inspirar i que són obligatòries en la relació laboral
de l’empresa amb els treballadors són:
•
•
•
•

La igualtat de gènere i la no discriminació
Afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar
Afavorir la promoció laboral en pla d’igualtat
Compliment de les disposicions vigents en material laboral i de conveni col•lectiu,
de seguretat social i de seguretat i salut en el treball.

6.2 ABSENTISME, VACANCES I COBERTURA DE BAIXES
El personal del servei de neteja es trobarà al lloc de treball assignat durant l'horari establert
pel responsable de l’empresa adjudicatària. Serà responsabilitat de la pròpia empresa
adjudicatària controlar la presència física i l'hora d'entrada i sortida dels seus treballadors.
Les baixes, permisos i absències del personal adscrit al contracte, per qualsevol motiu o
circumstància, i les vacances anuals de la plantilla hauran de cobrir-se amb personal
suplent, a càrrec exclusiu del contractista, de manera que, en cap moment de la prestació
del servei pugui quedar reduïda la dotació de personal del contracte.
Tot absentisme anirà a càrrec del contractista, les faltes d’assistència de personal no
substituïdes, seran descomptades automàticament de la certificació del mes corresponent,
sense perjudici de l’obertura del corresponent expedient sancionador per incompliment de
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servei. El contractista resta obligat a notificar prèviament les baixes que no podrà cobrir i
justificar el motiu, tenint en compte que es descomptarà de la certificació el servei no prestat.
La adjudicatari notificarà cada dia qualsevol absència, modificació d’horari o jornada, altes o
baixes, que es produeixi en qualsevol de les dependències municipals i quedarà registrada
en el programa / sistema de control de presència.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
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L’adjudicatari respondrà davant els responsables de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat
per l'incompliment de la càrrega de treball i horari contractat per a la prestació del servei de
neteja en cadascun dels centres, així com la falta de suplències o qualsevol altra deficiència
que impedeixi el correcte desenvolupament d’allò establert en el Plec de Condicions
Tècniques i en l’oferta.
L'empresa lliurarà també un resum mensual d’incidències (baixes, altes, serveis extres,
etc.,), dels controls realitzats a totes les dependències, amb la indicació dels seus resultats,
mesures o correccions fetes i propostes d'accions a realitzar, per resoldre les circumstàncies
observades que siguin motiu d'accions especials.
6.3 CONTRACTACIÓ DE NOUS TREBALLADORS. RESPONSABILITAT SOCIAL
En el supòsit de que sigui necessària la contractació de nous treballadors per destinar-los a
cobrir necessitats derivades d’aquest contracte, es farà d’acord amb la normativa laboral
vigent i a les clàusules d’aquest plec. Qualsevol modificació que afecti aquesta plantilla o les
seves condicions que puguin tenir incidència en el contracte (categories professionals, tipus
de contracte, millores econòmiques, convenis colꞏlectius del centre de treball, etc,) hauran
de ser comunicades prèviament a l’Ajuntament.
Quan s’hagi de contractar nou personal, l’empresa adjudicatària haurà de reservar fins a un
total un lloc de treball per cada 25 treballadors de la plantilla associada al contracte (amb un
mínim de un), a jornada completa, a persones en situació d’exclusió social o en greu risc
d’arribar-hi, que estiguin desocupades i tinguin importants dificultats per integrar-se en el
mercat laboral ordinari i que estiguin en algun dels colꞏlectius següents:


Persones amb disminució física, psíquica o sensorial o amb infermetats mentals que
tinguin possibilitats d’inserció en el món laboral.



Persones destinatàries de la renta mínima d’inserció.



Persones que no poden accedir a la renta mínima de inserció, perquè no compleixen
els requisits establerts a la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la Renta Garantida de
Ciutadania



Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d’institucions de protecció
de menors



Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de
rehabilitació i reinserció social.
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Interns de centres penitenciaris amb una situació que els permeti accedir a una
ocupació, persones en llibertat condicional y persones ex - recluses.



Persones que no poden accedir a la renta mínima d’inserció, però que es trobin, a
judici dels serveis socials competents, en situació de risc d’exclusió.



Persones desocupades de llarga duració majors de quaranta-cinc anys

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

L’adjudicatari acreditarà adequadament les accions dirigides a realitzar aquestes
contractacions.
L’acreditació d’haver contractat persones incloses en els col.lectius esmentats podrà
efectuar-se mitjançant la presentació de les certificacions de la situació d’exclusió en la qual
es troben les persones treballadores, les quals han de ser emeses pel corresponent servei
social especialitzat o d’atenció primària.
Per portar a terme un control relatiu al personal que realitzi aquest servei durant tot el
contracte, l’empresa contractista aportarà mensualment els TC per verificar la identitat dels
treballadors contractats i que es varen aportar al inici del servei. En cas de modificació del
personal o noves incorporacions, s’haurà de portar els corresponents informes i les
acreditacions dels Serveis Socials Públics competents.
Les condicions especials d’execució fixades en aquest plec tenen la condició d’obligacions
contractuals essencials als efectes de la resolució del contracte, de manera que l’
incompliment d’aquestes condicions podrà tipificar-se com a causa de resolució del
contracte.
El compliment d’aquesta clàusula no obliga a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat a
continuar contractant o a garantir la inserció dels usuaris un cop finalitzada l’execució del
contracte.
En tot cas, tot el personal dependrà exclusivament de l’empresa adjudicatària, i per tant,
aquesta tindrà tots els drets i deures inherents a la condició de patró, havent de complir les
obligacions en material laboral i de la seguretat social del personal al seu càrrec.
Tot el personal que la l’empresa adscrigui a les instal.lacions haurà de vestir amb un vestuari
uniformat i dur de forma visible unes credencials que identifiquin les dades de la persona.
Pel que fa a l’actual plantilla i ampliació futura pels serveis contractats, l’empresa serà
responsable de:


La redistribució del personal actual conforme a les noves necessitats i la contractació
del personal addicional.



L’afiliació i cotització a la Seguretat Social del conjunt del personal fix i temporal
adscrit en qualsevol moment a la contracta i, per tant, haurà de presentar a
l’ajuntament els certificats d’estar al corrent de pagament.



El compliment de les disposicions legals aplicables: laboral, seguretat i higiene, de
protecció front el trànsit rodat, d’atenció i previsió sanitària, etc.
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La dotació a cada treballador dels uniformes acordats amb l’Ajuntament o fixats per
ell i el control de pulcritud en el seu ús i manteniment, obligat per una correcta imatge
del servei a la ciutat.



Qualsevol canvi sobre les condicions de la plantilla han de ser informats a
l’Ajuntament.

6.4 PROTECCIÓ DE DADES

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

Per les característiques de l’objecte del contracte, l’adjudicatari té accés a dependències
municipals que, bàsicament, són llocs de treball inherents a les competències que en
qualitat d’administració pública té encomanades el poder adjudicador.
Així, en aquestes dependències s’hi troba documentació administrativa, expedients, arxius i
altra tipus d’informació en diferents formats i suports que pot ser de fàcil accés pel personal
de l’adjudicatari. L’adjudicatari s’obliga a introduir una clàusula de compromís de
confidencialitat destinada a tots i cadascun dels empleats que destini a la prestació que
motiva la present licitació.
6.5 RESPONSABILITAT CIVIL
L'adjudicatari respondrà de tots els danys i perjudicis, que voluntàriament o involuntàriament
ocasioni el personal com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del
contracte.
Serà així mateix pel seu compte indemnitzar els danys que s’originin a la Corporació o al
personal dependent d’ella, per iguals causes i amb idèntiques excepcions, que les
assenyalades per l’article esmentat.
Per això, disposarà d’una pòlissa d’assegurances, per garantir la recuperació dels
desperfectes produïts, fins a un valor mínim de 600.000,- €, que haurà d’aportar si resulta
adjudicatari del concurs.
6.6 HORARI DELS TREBALLADORS
L’adjudicatari ha de presentar a l’Ajuntament un calendari de servei de cada centre, al qual
han de quedar recollides les jornades laborals, les vacances, etc., de cada una de les
persones que facin el servei de neteja al centre.
Aquests calendaris s’hauran d’actualitzar cada any, realitzant sempre les tasques de neteja
en l’horari en el que es produeixi un estalvi de consums energètics major, evitant tenir les
dependencies obertes fora de l’horari normal d’obertura.
L’empresa adjudicatària organitzarà els torns de vacances del seu personal o dies
d’assumptes propis o festes del propi calendari, segons les particularitats de cada
dependència relacionades a l’annex (mesos de servei, neteges de fons, tancament d’escoles

39

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

_Plec de clàusules: Plec de clàusules 1408/2020/11542
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: LNSC3-ZHBZ3-4SS5Q
Data d'emissió: 13 de Gener de 2021 a les 13:49:54
Pàgina 40 de 79

El document ha estat signat per :
1.- Tècnic/a Auxiliar de Manteniment de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT.Signat 16/12/2020 07:51
2.- Director del Servei d'Espai Públic i Medi Ambient de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT

ESTAT

APROVAT
17/12/2020 11:11

.Signat 17/12/2020 11:11

i dependències municipals, etc.), d’acord amb les càrregues de treball de l’oferta i per evitar
que el servei quedi en descobert, quedant en tots els casos garantit el normal funcionament
de les dependències municipals que estiguin obertes i en funcionament, aquests serveis
mínims de neteja per cobrir aquests reorganització del propi servei, seran sense cost per
l’Ajuntament.
Aquesta planificació de les vacances de cada treballador/a serà comunicada per escrit als
responsables de servei de l’Administració, per part de l’empresa adjudicatària i un mes
abans de l’inici del període de vacances.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
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El contractista, per una millora continua durant la vigència del contracte, podrà proposar
canvis d’horari o d’altres a l’Ajuntament, que tendeixin a millorar el servei. Qualsevol
modificació d’horaris o d’altres, haurà de ser consensuada amb l’Ajuntament i en el cas de
discrepància es portarà a terme la decisió municipal.
L’adjudicatari assumirà la particularitat del personal d’Esplugues, que té set dies de lliure
disposició, dies pactats per confeccionar el calendari laboral anual d’acord amb l’empresa i
l’Ajuntament, més dos dies d’assumptes propis per cada treballador segons conveni del
sector, s’adjunta document a l’annex 9.
L'Ajuntament es reserva el dret sobre la mobilitat dels recursos humans, d'acord amb les
necessitats evolutives de cada centre. L’empresa, informarà prèviament (amb 15 dies
d’antelació), de qualsevol canvi o moviment de personal assignat a cada centre o lloc de
treball per motius comercials, organitzatius de servei o criteris justificats per eficiència i
millora d’aquests.
En el cas que una de les persones incorporades inicialment o desprès d’una vacant o una
jubilació no mantingui el nivell mínim de rendiment i comportament que l’Ajuntament
consideri necessaris, s’informarà a l’empresa, que haurà de presentar a la consideració de
l’Ajuntament el possible substitut/a, en un termini màxim de 15 dies. Si no es farà l’obertura
del corresponent expedient sancionador per defectuosa prestació del servei.
Serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària garantir la execució de la jornada laboral dels
treballadors adscrits al contracte, per això proposarà i subministrarà un sistema de marcatge
on controlarà que el personal registrarà l’hora d’entrada, la de sortida i les possibles
incidències durant la jornada laboral. Aquest sistema està inclòs en el preu del contracte.
Mensualment amb la certificació s’ha de presentar un informe amb tots els marcatges de
forma que es garanteixi el volum d’hores contractades pel servei, amb independència de
l’absentisme, que és a càrrec de l’adjudicatari.
Serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària controlar l’assistència de cadascun/a dels
seus/de les seves seus treballadors/es en els diversos centres mitjançant un sistema
informàtic de control horari, acurat i precís, que permeti garantir el control i la monitorització
a distància de la presència física i dedicació de cada treballador/a, que permeti acreditar i
visualitzar diàriament als responsables de l’Ajuntament el compliment d’aquesta assistència
mitjançant una plataforma online que sigui independent.
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El sistema ha de permetre:


La confecció dels resums d’hores de dedicació i rendiments de neteja que solꞏlicitin
els responsables municipals (per centres, per operaris, per dies, etc.).



Possibilitat de generar alertes (per exemple: preavisos on-line que una determinada
planificació d’entrada o sortida d’un operari/a en un centre concret, no s’ha complert
dins un marge de temps prudencial la prestació del servei, i per tant, en cas de no
assistència d’un operari/a en un temps mínim determinat dins la seva planificació de
prestació de servei,aquesta alarma permeti facilitar una immediata detecció a temps
de la no assistència, per a poder establir mesures correctores i/o substitucions de
baixes imprevistes en el menor temps possible per part dels responsables de
l’empresa adjudicatària.



Registrar de forma fàcil possibles comentaris i explicacions a temps real i on-line per
part dels responsables de les empreses adjudicatàries sobre possibles incidències



Exportació immediata de les dades i registres a fulls de càlcul, a més de facilitar la
confecció de diversos tipus de resums sobre el total d’hores de dedicació de neteja
prestades i justificades per a diversos períodes que es desitgin solꞏlicitar (ja sigui per
a cadascun o per grups de centres, operaris/es, dies de la setmana, mesos, horaris
diürns i nocturns, etc.).

Aquest sistema està inclòs en el preu del contracte.
6.7 SUPERVISOR DEL SERVEI
Donada la importància de la figura de l’encarregat/da / supervisor/a del servei per
l’assoliment dels objectius, l’empresa adjudicatària tindrà un encarregat que farà les funcions
de supervisor responsable de l'execució del servei (a fi de vetllar per la bona marxa de les
tasques i el comportament del personal), per tenir cura dels equipaments, donarà les ordres
adients a fi de resoldre les incidències que es produeixin, orientarà els operaris respecte a
l'ús de nous productes o materials de neteja i serà escollit en atenció a la seva competència
professional, coneixement del servei i altres aptituds per al lloc de treball.
Serà condició indispensable la dedicació complerta i exclusiva i l’adscripció al Servei.
Aquesta persona representarà l'empresa contractista com a interlocutor i tindrà funcions
d'enllaç amb l'Ajuntament, on haurà de presentar-se diàriament i a hores convingudes en les
oficines dels Serveis Tècnics Municipals, per recollir els avisos i indicacions que es consideri
convenient donar-li.
Al mateix temps, aquest representant lliurarà un resum diari, en el format que decideixi
l’Ajuntament, de tots els treballs realitzats durant el present dia i el servei del dia anterior, de
les incidències en el servei hagudes el dia anterior en el sistema de marcatge, o de les
feines realitzades durant aquest mateix dia, anomalies i queixes rebudes durant la jornada,
sota la inspecció i supervisió municipal.
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Tindrà especial interès la informació i tasques ha desenvolupar següents:


Les absències del personal informant de les mesures de substitució de personal
aplicades, les incidències en el material i avaries de maquinària.



Mensualment l’empresa adjudicatària lliurarà un resum dels controls realitzats, amb
indicació dels seus resultats, mesures o correccions fetes i proposta d’accions a
realitzar per resoldre els defectes observats que siguin motiu d’accions especials.
Aquesta informació haurà d’estar incorporada en la proposta d’informatització del
servei per a la seva gestió.



Assegurar-se de l’adient organització i distribució dels llocs de treball pel millor
aprofitament de la plantilla per a realitzar les tasques de neteja previstes en aquest
plec.



Dirigir, coordinar i controlar al personal al seu càrrec. Donar suport, motivar i donar
formació en el seu lloc de treball al personal suplent i de substitució de l’adient
realització de les tasques, procediments, àrees i altres obligacions pròpies de cada
lloc de treball en cada centre.



Solucionar les incidències per a garantir la continuïtat dels serveis. Garantir la
disponibilitat del personal, adequant-se als llocs de treball necessaris per a efectuar
la neteja establerta per a cada dia laborable operatiu (propostes de contractes
temporals de substitucions de personal fix, de reserva i reforços, etc.)



Assegurar el seguiment d’una adequada política de gestió de personal, i vetllar per la
seguretat i salut en el treball.



Comunicar-se de forma contínua i a diari amb els seus treballadors/es, per tal de
poder informar i anticipar als responsables de l’Administració sobre qualsevol tema
d’interès relatiu al servei de neteja contractat.



Controlar i assegurar la realització del programa de serveis (tasques i freqüències de
neteja establertes, acompliment de les neteges de fons, vidres, lluminàries, sostres,
conduccions i alteres tasques dels especialistes).



Supervisar de forma rutinària la qualitat del servei de neteja a tots els centres
assistint als controls de qualitat que es requereixin, i posteriorment analitzar i avaluar
els resultats del control de qualitat del servei conjuntament amb els responsables de
l’administració, per tal d’unificar i establir criteris homogenis respecte a la qualitat de
neteja que es requereix a cada centre.



Avisar als responsables del servei de neteja de l’administració de les incidències no
resoltes.



Supervisar els subministraments i equipaments i maquinaria necessaris per efectuar
la neteja de les dependències i assegurar la seva disponibilitat per a efectuar el
servei.
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Facilitar la recepció de formularis de petició de productes dels/les netejadors/es de
cada centre i atendre aquestes peticions. Així com identificar i controlar les
necessitats d’aprovisionament, consums habituals i disponibilitat dels estocs de
productes materials i equips per a cada centre, per part del personal de neteja,
evitant que els/les netejadors/es no es quedin cap dia sense productes i materials
per a dur a terme el servei, i garantint la seva correcta instrucció de manipulació i
utilització per a un eficient servei de neteja d’acord amb les fitxes tècniques i de
seguretat dels mateixos.



Omplir els formularis que es demanin i aportar altra documentació que es requereixi
per part dels responsable de l’Administració i portar totalment actualitzada la
informació rellevant que es requereixi per a aquest servei.



Establir criteris ambientals en tot el procés: vetllar per la qualitat ambiental de
productes de neteja i higiene, ús de desinfectants amb la mínima càrrega
contaminant de les aigües residuals, responsabilitat del personal de neteja per a
aplicar criteris ambientals, garantir la recollida selectiva de les diferents fraccions,
reduir dins les possibilitats la quantitat de residus generats, ús racional de l’aigua i
l’energia amb criteris d’estalvi.

El canvi de supervisor/a del servei, s’haurà de comunicar per escrit amb 1 mes d’antelació i
no es farà mai sense la aprovació i el consentiment de l’Ajuntament.
El supervisor haurà de disposar d'un mitjà de comunicació telèfon mòbil 4G, amb connexió
de dades per una comunicació àgil i efectiva amb el responsables tècnics de l’Ajuntament.
També haurà de disposar d’un vehicle per fer les tasques de supervisió i desplaçar-se pels
diferents centres.
Estarà localitzat permanentment les 24 hores durant tot l’any a l’abast dels responsables
municipals o Policia Local, (inclosos dissabtes, diumenges i festius), la tasca de supervisió té
l’obligació de fer totes les tasques de seguiment de les diferents activitats realitzades, es
farà de forma fixa al matí i de forma discontinua als diferents serveis establerts al torn de
tarda o caps de setmana, serveis extraordinaris o d’emergència, etc., per això aquesta
estarà degudament remunerada i complementada per cobrir aquestes necessitats de
supervisió i disponibilitat, anirà a càrrec del contractista per tal de garantir en tot moment la
supervisió i qualitat del servei.
6.8 RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Estarà a disposició de la contracta un cap de servei, que exercirà les funcions de
responsable del contracte per resoldre aspectes que s’escapin de les tasques pròpies del
supervisor i que donarà suport a aquests en el bon funcionament del servei.
Aquest interlocutor haurà d’estar localitzable bé a una oficina de l’empresa o a traves d’un
telèfon mòbil per qualsevol consulta o requeriment.
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Assistirà a les reunions que hi hagi sobre aspectes relacionats amb el funcionament del
Servei i serà el contacte directe amb l’empresa adjudicatària.
6.9 DEURES DEL PERSONAL

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

A més de les tasques habituals i/o puntuals de neteja que ha de fer el personal, també són
obligacions seves les següents:


Indicar al seu encarregat qualsevol incidència relacionada amb el servei i que hagi
suposat una situació anòmala.



Obrir la dependència si fos necessari.



Fer i anotar observacions sobre els serveis per a resoldre-les de manera immediata.



Colꞏlaborar en el bon ús de les instalꞏlacions, ajudant a la seva conservació i
sostenibilitat (apagant llums i aixetes, comunicant els desperfectes, etc.).



En finalitzar la jornada, tancar les portes i finestres, tancar totes les aixetes, abaixar
les persianes, apagar la calefacció i/o equips de climatització activar les alarmes
mantenint en secret els codis i fer una correcta custòdia de les claus i confidencialitat
dels codis d’alarma.



Compromís de confidencialitat sobre la documentació que té accés en les diferents
dependències, ja que en aquestes s’hi troba documentació administrativa,
expedients, arxius i altra tipus d’informació en diferents formats i suports.



Tot el personal anirà correctament uniformat, només es portarà en el moment en que
s’estiguin fem les tasques de neteja, així com als desplaçaments dintre de la seva
jornada laboral. El portaran net i polit en tot moment mentre estiguin realitzant
tasques dels serveis sense altres indicacions, anagrames o símbols que no siguin els
previstos en el disseny d’aquest uniforme.

6.10 FORMACIÓ DEL PERSONAL
Pel que fa a la formació del personal, l’empresa adjudicatària haurà de disposar d’un pla de
formació i aplicar-lo al seu personal. El pla de formació pel personal adscrit al servei, ha de
contemplar, com a mínim:




Formació inicial de personal de nova incorporació al servei.
Formació permanent per a la totalitat de la plantilla en allò que fa a neteja general,
d’acord amb les categories professionals de netejador/a i especialista.
Formació específica de les tasques concretes que requereixin equips, maquinària o
la realització de treballs en alçada.

És responsabilitat de l’adjudicatari facilitar tota la documentació que acrediti que tot el
personal que presta servei ha rebut la formació necessària., així com que l’han rebut totes
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les persones de nova incorporació abans de començar a prestar els seus serveis. El
personal que hagi realitzat la formació disposarà del corresponent certificat, del que cal
facilitar una còpia.
Cal especificar la planificació temporal de realització i freqüència dels cursos, que en el cas
dels cursos de formació permanent serà com a mínim d’un per any.
Cal especificar el temari que es donarà en matèria específica de prevenció de riscos laborals
als treballadors adscrits al servei que es contracta.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
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Els especialistes tindran la qualificació i la formació requerida per realitzar els treballs,
disposant de tots els medis necessaris i procurant evitar en la mida del possible tota
pertorbació del funcionament normal de les dependències municipals.
6.11 SEGURETAT I SALUT DELS TREBALLADORS
L’adjudicatari està obligat a prendre les mesures de seguretat en el treball específiques de la
legislació vigent.
Així doncs, el contractista disposarà del material de seguretat i higiene necessari pels
treballs realitzats per tots els treballadors, amb especial interès dels que puguin realitzar els
especialistes en treballs en alçada o amb maquinària específica.
Tots els equips que es destinin al servei compliran les normes de seguretat vigents i estaran
en bones condicions d’ús i mantindran un bon aspecte extern. Els vehicles compliran el codi
de circulació i estaran al corrent de la Inspecció Tècnica de Vehicles.
El contractista presentarà una avaluació de riscos dels treballs a realitzar, medis de
prevenció que aplicarà i valoració dels mateixos. El contractista a part de garantir la
seguretat dels seus treballadors, avaluarà el risc que el fet de treballar a espais públics
pugui representar a terceres persones garantint la seva seguretat.
L’adjudicatari està obligat a mantenir net dels espais de treball i el seu voltant, per tal d’oferir
un aspecte òptim del servei.
L’adjudicatari serà l’únic responsable, tant judicial com extrajudicial, de tots els accidents de
treball que puguin succeir durant l’execució dels treballs objecte del contracte, per la qual
cosa, adoptarà totes aquelles mesures que s’hagin previst en l’avaluació de riscos, atenent
en tot moment les indicacions que formulés el tècnic municipal encarregat de la execució del
servei.
L’adjudicatari respondrà dels danys i perjudicis de tot tipus que siguin originats durant
l’execució dels treballs objecte del contracte.
L’adjudicatari haurà d’observar allò que es preveu en la Reglamentació vigent sobre
accidents de treballs i malalties professionals, en la que s’obliga a tots els adjudicataris
d’obres públiques objecte de licitació davant les corporacions i entitats oficials, a contractar
la cobertura del risc d’accidents laborals i malalties professionals amb l’ Institut Nacional de
la Seguretat Social.
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Tots els costos relacionats amb el compliment de la Legislació en matèria de Seguretat i
Salut en el treball es troben inclosos a dintre de la valoració del preu de la contracta, i, per
tant, seran assumits pel contractista sense cap càrrec addicional.
El contractista aportarà tots els Equips de Protecció Individual (EPI) necessaris per evitar els
riscos relacionats amb el servei, els quals compleixen amb les exigències essencials de
sanitat i seguretat aplicables al disseny i a la fabricació definides en la legislació aplicable.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

Independentment de que la planificació de la neteja especialitzada sigui comunicada als
centres pel supervisor de la empresa, s’informarà prèviament als usuaris de les operacions
que es realitzaran i les molèsties que s’ocasionaran, així com dels dies i horaris previstos.


En aquells casos en què es consideri, a fi de garantir la bona marxa dels treballs, la
seguretat dels treballadors i causar el mínim de problemes als usuaris, el contractista
es farà càrrec de senyalitzar els equipaments i altres punts de possible conflicte,
d’acord amb els Serveis Tècnics Municipals.



La senyalització es realitzarà de manera que resulti suficientment visible i serà
especialment rellevant en el cas de neteges especials (vidres i persianes exteriors,
treballs en alçada, etc.,), on romandrà colꞏlocada just fins després de finalitzar la
neteja, moment en què es procedirà a la seva retirada.



La neteja de certs espais exteriors pot exigir protocols i procediments molt exigents,
així com kits complets i concrets per a la neteja, a fi de garantir les màximes
condicions de seguretat i salut.

Tot això sens perjudici de la resta d’obligacions establertes per la normativa reguladora
d’aquesta matèria.
En qualsevol cas, l’empresa adjudicatària es coordinarà, per tot allò que sigui necessari,
amb els responsables dels Serveis de Prevenció de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i
amb les persones responsables de la coordinació de prevenció del centre. En aquest sentit,
l’adjudicatari s’ha de coordinar amb el Servei de prevenció de l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat per tal de realitzar la corresponent coordinació d’activitats empresarials.
Per facilitar i garantir aquesta coordinació, l’empresa adjudicatària nomenarà una persona
responsable de l’execució i del seguiment dels aspectes del contracte relacionats amb
aquesta matèria.

7. CRITERIS MEDIAMBIENTALS
7.1 GENERALITATS
Els serveis de neteja provoquen una inevitable necessitat de recursos i una repercussió en
el medi ambient. Tot i això, és d’obligació minimitzar l’impacte en el nostre entorn mitjançant
el disseny i organització del servei més sostenible, amb les millors tecnologies disponibles i
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amb una formació constant del personal, en les diverses variables del vector ambiental: aire,
aigua, energia i residus.
Les empreses licitadores han de proposar sistemes que permetin reduir durant l’execució del
servei contractat i de tots els treballs relacionats amb el mateix la producció de
contaminants, minimitzar la contaminació acústica i odorífera i reduir els consums d’aigua i
energia.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

L’empresa contractista realitzarà cursos de formació en matèria de sensibilització ambiental
a tot el personal que participi en la prestació dels serveis contractats que inclogui tots els
aspectes relacionats amb la sostenibilitat del contracte de serveis concretats en aquest
capítol, especialment en el consum d’energia lumínica.


Minimització estricte d’ús de desinfectants (lleixiu o altres).



En els treballs de neteja objecte d’aquest contracte s’implantarà mesures de estalvi
de recursos naturals (aigua,llum, gas,etc) que seran a càrrec del Ajuntament.



Especificacions sobre qualitat ambiental dels productes de neteja i higiene
(productes reciclats, desinfectants menys nocius pel medi ambient).



Obligatorietat d’etiquetatge correcte d’envasos pels productes de neteja i tanmateix,
de la gestió d’aquests envasos per part de l’empresa.



Fitxes d’informació i control sobre composició i ús dels productes.



Pla de formació del personal de neteja (sistemes de neteja, utilització i recollida
selectiva dels productes).



Implantació generalitzada de la recollida selectiva interna en totes les dependències.

7.2. REDUCCIÓ DE LA CÀRREGA CONTAMINANT DE LES AIGÜES RESIDUALS
Els desinfectants i altres productes de neteja agressius comporten una càrrega
ecotoxicologia elevada de les aigües residuals per clor i altres substàncies. Per minimitzar
aquest impacte cal actuar a 3 nivells:


Prescindir de productes innecessaris, com poden ser ambientadors o desinfectants.
Es permet per la neteja la utilització de desinfectants exclusivament per a les zones
de lavabos, i per tipologies d’edificis específics com per exemple: Escoles Bressol,
Colꞏlegis de Primària, Casals de Gent Gran, etc.



Reduir el consum de productes químics amb controls de consum i sistemes de
dosificació. L’etiquetatge dels envasos ha de especificar instruccions d’ús i
dosificació.
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Substituir productes problemàtics per altres productes mediambientalment més
correctes i amb ecoetiquetes, com poden ser els desinfectants menys nocius que els
productes clorats. S’exclouen específicament altres substàncies desinfectants
nocives, com formaldehids, paradiclorfenols i clorbenzols.

7.3. QUALITAT AMBIENTAL DELS PRODUCTES UTILITZATS
Es prescriu per la neteja la utilització de productes reciclats, pel que fa a papers higiènics i
d’eixugamans, i les bosses per deixalles a utilitzar en la prestació del servei:

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do





Bosses grans (tipus industrial) i petites per les deixalles de plàstic reciclat.
Tovalloles per eixugar-se les mans a partir de paper reciclat.
Paper higiènic elaborat amb paper reciclat.

Per aquestes categories existeixen productes amb ecoetiquetes oficials (Distintiu de
Garantia de Qualitat Ambiental, Etiqueta Ecològica Europea, Àngel Blau,Global Ecolabelling
Network, etc.,), amb la qualificació de 100 % reciclat.
7.4. EMBALATGES
Els embalatges no podran contenir PVC ni altres plàstics clorats.
Els materials dels embalatges hauran de ser fàcilment separables, d’un únic material per
poder ser reciclats.
Si els materials són d’origen reciclat, s’aplicarà la norma sobre auto declaracions.
7.5. ESTALVI ENERGÈTIC
L’empresa adjudicatària haurà de prestar el servei d’acord amb l’aplicació de les tècniques
que assegurin una gestió ambiental correcta i sota el criteris de màxima eficiència energètica
possible.
En particular, les tècniques a aplicar inclouran les següents accions:
- Sempre que l’activitat de l’edifici ho permeti, caldrà ajustar les freqüències de les
tasques i els horaris per millorar l’eficiència energètica i l’aprofitament de llum natural.
- Consum moderat de l’aigua i productes i materials, tenint en compte criteris d’estalvi
i eficiència.
- Consum moderat de l’energia elèctrica, ilꞏluminant única i exclusivament les
cambres o sales en les que s’estigui duent a terme les tasques del servei en cada
moment, evitant l’encesa general de la ilꞏluminació dels edificis.
- Prohibició de manipular els sistemes de calefacció i aire condicionat augmentant les
temperatures per sobre dels criteris establerts a les normatives vigents.
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- Utilització de materials o instalꞏlacions que comportin, al seu ús o per la seva
fabricació, una disminució de consum d’energia, aigua, etc.
- La retirada selectiva dels residus que generi degut al servei, i dels que generin els
propis edificis.
Amb la finalitat de reduir els costos del consum energètic als nivells imprescindibles, s’haurà
d’aprofitar al màxim la llum natural. L’empresa contractista presentarà un planificació de
treball que permeti la realització de la neteja per zones i amb el consum mínim necessari
(ilꞏluminació i climatització).

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
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Independentment d’això, l’empresa ha de preveure en el seu mètode operatori circuits
d’actuació que permetin treballar encenent i apagant les llums per sectors, evitant que tot un
edifici estigui encès alhora, l’Ajuntament farà seguiment pel seu compliment.
El personal adscrit als serveis haurà d'observar escrupolosament les normes que amb
aquesta finalitat dictin els Serveis Municipals competents, inclosa la mobilitat i la redistribució
racional per estrictes necessitats del servei.
En períodes de vacances escolars, (Nadal, Setmana Santa i Estiu), l'horari de treball a les
escoles serà totalment diürn, preferentment als matins, a l'objecte d'aprofitar la llum natural.
En el cas de coincidir a l’estiu amb activitats extraescolars com casals d’estius es valorarà
quin es el horari més adient.
En finalitzar la jornada s’haurà d’apagar tots els llums (excepte els d’emergència), tancar
finestres, baixar persianes, tancar les aixetes, apagar aparells de climatització, tancar
adequadament totes les dependències, oficines o aules que així ho requereixi i finalment
connectar l’alarma.
De l'incompliment de les esmentades normes en serà responsable l'empresa contractista i
es considerarà falta greu la seva inobservança.
Tot i això, l’Ajuntament es reserva el dret de repercutir el possible malbaratament en l’ús
dels esmentats recursos energètics si es detecten actuacions negligents per part del servei.

8. MESURES DE CARÀCTER EXTRAORDINARI AMB MOTIU DE LA
SITUACIÓ ACTUAL ENFRONT EL COVID’19 I ALTRES POSSIBLES
SITUACIONS D’EMERGÈNCIA
8.1. GENERALITATS
Davant la situació d’emergència sanitària provocada pel coronavirus COVID-19, el servei de
neteja a les dependències municipals ha esdevingut un punt clau en la lluita per mantenir la
higiene i desinfecció en aquestes.
El desconeixement envers la pandèmia ha provocat canvis i actualitzacions contínues en el
servei i ens els protocols de neteja, de manera que s’han hagut de potenciar i distribuir els
recursos adaptant-los a les necessitats del moment.
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Així doncs, l’Ajuntament d’Esplugues amb previsió de la situació i amb motiu d’adaptar i
millorar el servei de neteja, proposa un apartat en el present Plec amb l’objectiu de garantir
els serveis essencials, realitzant la neteja i desinfecció, objecte d’aquest servei, tant en
situacions controlades com en situacions de risc, estat d’alarma i/o emergència.
La empresa adaptarà en tot moment els seus protocols així com el seu planning de treball
en funció de l’evolució de la pandèmia segons les pautes que estableixin les autoritats
pertinents.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
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8.2. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR
L’empresa presentarà un protocol de neteja i desinfecció per la revisió i seguiment d’aquest
Ajuntament.
La utilització dels productes de neteja i desinfecció es farà seguint estrictament les
condicions de seguretat establertes a l’etiquetatge, així com les indicacions dels serveis
de prevenció.
A banda de les especificacions que s’estableixen en els apartats següents, es determinen
les normes de caràcter general següents:
a) L’empresa presentarà un protocol o pla de treball de neteja i desinfecció, en el qual es
definiran els torns de treball i àmbits d’actuació dels/de les diferents netejadors/es, que serà
revisat i validat per part dels Serveis Tècnics.
El protocol ha d’establir la freqüència raonable amb què s’ha de fer la neteja i la desinfecció
dels diferents objectes, i superfícies; els productes viricides ha utilitzar en cada cas.
La periodicitat de la neteja i la desinfecció, serà variable i es determinarà en funció del trànsit
i l’ocupació del local o l’àrea, per la qual cosa, es farà un seguiment periòdic del protocol
descrit anteriorment i se’n faran les modificacions que resultin necessàries, comunicant-se
qualsevol canvi en els torns de treball amb una antelació mínima de 72 hores.
b) La utilització dels productes de neteja i desinfecció es farà seguint estrictament les
condicions de seguretat establertes a l’etiquetatge, així com les indicacions dels serveis de
prevenció.
c) Caldrà tornar a netejar sempre que es detecti brutícia, a petició dels interlocutors
designats per l’Ajuntament.
8.3. PRODUCTES A UTILITZAR


En relació amb els productes que l’empresa de neteja podria emprar per realitzar la
neteja i desinfecció d’espais i superfícies hi ha evidència que els coronavirus
s’inactiven en contacte amb una solució d’hipoclorit sòdic a una concentració al 0,5%
durant 1 minut o bé al 0,1 % durant 5 minuts. Per a obtenir, per exemple, una solució
al 0.1% es pot fer una dilució 1:50 d’un lleixiu al 5% (20 ml de lleixiu en 1 litre

50

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

_Plec de clàusules: Plec de clàusules 1408/2020/11542
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: LNSC3-ZHBZ3-4SS5Q
Data d'emissió: 13 de Gener de 2021 a les 13:49:54
Pàgina 51 de 79

El document ha estat signat per :
1.- Tècnic/a Auxiliar de Manteniment de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT.Signat 16/12/2020 07:51
2.- Director del Servei d'Espai Públic i Medi Ambient de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT

ESTAT

APROVAT
17/12/2020 11:11

.Signat 17/12/2020 11:11

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

d’aigua). Aquestes solucions de lleixius s’han de preparar diàriament i s’han de
deixar actuar durant uns minuts per assegurar una desinfecció eficaç. També hi ha
evidència de la seva inactivació amb etanol al 62-71% o peròxid d’hidrogen al 0,5%,
en 1 minut. Així mateix, es poden usar tovalloletes amb desinfectant.


Per a la neteja i desinfecció d’aparells electrònics o perifèrics, com ara el teclat o el
ratolí, les recomanacions giren entorn a l’ús d’alcohol isopropílic al 70% aplicat
mitjançant un drap o baieta, o l’ús de tovalloletes desinfectants. Els aparells
electrònics sempre hauran d’estar desendollats.



En referència amb la neteja i desinfecció de superfícies en les quals el lleixiu no es
pugui utilitzar (superfícies tèxtils, fustes naturals, etc.) se seguiran les recomanacions
de les entitats de reconegut prestigi en aquesta matèria com ara el Ministeri de
Sanitat i l’ICSSL. Es recomana utilitzar altres productes desinfectants, sempre que
tinguin finalitat viricida. Aquests productes han d’estar inscrits en el Registre de
plaguicides no agrícoles o biocides o en el Registre Oficial de Biocides, de la Direcció
General de Salut Pública, Qualitat i Innovació del Ministeri de Sanitat i han de
disposar del corresponent número de registre.



Entre els desinfectants autoritzats hi ha diversos tipus de productes, de diferent
composició i que es poden aplicar amb diferents tècniques. Alguns estan destinats a
fer una desinfecció de les superfícies per contacte mitjançant tècniques d'aplicació pe
polvorització, vaporització, immersió, ús de baietes, etc. D'altres estan indicats per a
fer desinfeccions aèries per nebulització o polvorització.



Tots ells s'han d'utilitzar seguint estrictament les condicions d’ús que figurin a la
resolució d’inscripció dels productes als esmentats registres, a les seves etiquetes i
fitxes de dades de seguretat. Cal tenir en compte que alguns d'ells requereixen, entre
d’altres requisits i mesures de precaució, ser aplicats en absència de persones i
tenen establerts terminis de seguretat que cal respectar abans de la reentrada a la
zones desinfectades. És important, per tant, que la persona o entitat responsable de
la desinfecció valori la possibilitat d’adoptar les mesures de precaució i seguretat
necessàries per a cada producte, prèviament a la realització de la desinfecció, per
evitar possibles efectes nocius per a la salut de les persones que després ocupin el
local o la zona tractada.



La utilització d’aquests productes s’ha de fer seguint estrictament les condicions d’ús
que figurin a la resolució d’inscripció dels productes als esmentats registres, les
seves etiquetes i fitxes de dades de seguretat.



Prèviament a la introducció d’un producte desinfectant en els protocols de neteja,
caldrà que l’empresa faciliti la fitxa de seguretat del producte per la revisió i validació
del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l’Ajuntament.
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8.4. SERVEIS EXTRAORDINARIS INCLOSOS
A continuació s’enumeren tot un seguit de serveis que el contractista tindrà la obligació de
garantir a petició dels Serveis Municipals, amb mitjans propis o bé sots contractant el servei
a empreses especialitzades que acreditin els certificats corresponents.
8.4.1 Desinfecció de vehicles:

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

En cas de requerir-se es podrà solꞏlicitar la neteja i desinfecció dels diferents Vehicles
Municipals, que engloben els diferents serveis:





Policia Local
Unitats Operatives (Brigada Municipal)
Consergeria
Serveis Tècnics

Aquests vehicles actualment es netegen de manera manual utilitzant els productes
desinfectants i biocides designats per normativa.
Tot i així també podrà ser requerida la neteja amb canons d’ozó, seguint el protocol adequat
i que es detalla tot seguit:
Tractaments de desinfecció de l’aire amb ozó:
L’ozó generat a partir d’oxigen és un biocida generat in-situ. Aquesta substància ha estat
notificada en el marc del Reglament europeu en matèria de comercialització i ús de biocides
per als tipus de producte 2 (TP2: desinfectants no destinats a l’aplicació directe a persones o
animals, usats per a la desinfecció de superfícies, materials, equips, mobles, parets, terres i
aire) i 4 (TP4: desinfectants usats per a la desinfecció d’equips, recipients, utensilis i
superfícies que estan en contacte amb els aliments i pinsos), entre d’altres. Està sent
avaluada, però no està encara aprovada, per la qual cosa el Ministeri de Sanitat no disposa
de cap document sota aquesta legislació de biocides que estableixi la seva eficàcia i la
seguretat del seu ús.
Atès que la substància ha estat notificada i defensada, entre d’altres finalitats, per a la
desinfecció de l’aire, es pot entendre que té activitat en aquest sentit, però es plantegen
dubtes principalment sobre les dosis necessàries per garantir la seva eficàcia en front al
coronavirus i els efectes sobre la salut que aquestes dosis poden implicar.
Per aquest motiu, fins al moment, els responsables de la posada al mercat dels aparells
generadors d’ozó ho fan sota la seva responsabilitat, amb l’únic requisit d’haver-ho notificat
al Ministeri de Sanitat d’acord a la Disposició Transitòria segona del Reial Decret 1054/2002,
d’11 d’octubre, pel qual es regula el procés d’avaluació per al registre, l’autorització i la
comercialització de biocides. Tanmateix, aquest requisit no implica una conformitat per part
del Ministeri de Sanitat.
D’altra banda, atès que l’ozó és un biocida per a ús com a PT2 i PT4, d’acord amb la
normativa vigent, les empreses que prestin serveis a tercers d’aplicació d’ozó han d’estar
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inscrites al Registre d’establiments i serveis plaguicides (ROESP) com a Serveis
biocides a tercers.
Actualment l’Ajuntament disposa d’un canó d’ozó i podrà ser requerida la seva utilització de
manera immediata.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

8.4.2 Desinfecció d’espais de pública concurrència:


La neteja i desinfecció dels espais de pública concurrència es farà d’acord a la
política actual de neteja i desinfecció del lloc a tractar, extremant-se les mesures de
higiene i reforçant el conjunt de punts crítics establert en el sistema que es tingui
implementat.



En el cas de que per a la desinfecció s’utilitzin productes virucides que la seva
aplicació requereixi de personal professional especialitzat (han de formar part de la
llista de productes autoritzats), les empreses que realitzen aquests tractaments
hauran de ser empreses de serveis que estiguin expressament registrades al
Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de les Comunitats
Autònomes.

Així doncs, a banda de la neteja i desinfecció manual dels espais, també es podrà requerir, a
petició dels Serveis Tècnics, les actuacions i procediments següents:
a) Polvorització electrostàtica
Aplicació d’una micro polvorització orientada a les àrees específiques que volem
tractar, permet que la solució desinfectant s’adhereixi a qualsevol superfície
horitzontal o vertical, independentment de la forma que tingui realitzant un efecte
envolcall.
b) Nebulització
Dispersió de partícules fines, que romanen en el medi ambient fins que
s’aconsegueix una dispersió uniforme en tot l’espai a desinfectar. El gran avantatge
és que permet tractar grans àrees en curts períodes de temps amb gran efectivitat.
c) Ozonització ambiental
Converteixen l’oxigen de l’aire en l’ozó controlat mitjançant xocs elèctrics. L’ozó es
dilueix en el medi ambient destruint virus, bacteris i fongs. Aquest sistema és ideal
tant per a grans com per a petits espais.
d) Ozó aquós estabilitzat
El (OAE) patentat és la manera més simple, més segura i més sostenible de netejar i
desinfectar superfícies dures quotidianes. És un potent netejador, desodorant i
desinfectant natural.
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e) Aigua ionitzada
Partint d’aigua de l’aixeta modificada electroquímicament, permet netejar i desinfectar
al mateix temps.
Té el poder dels netejadors més forts, la seguretat de l’aigua i un poder de
desinfecció superior als bactericides més potents, fungicides i virucides.
Està certificada per la Comissió Europea de salut, OMS i la FDA per desinfecció de
superfícies.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
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És un sistema perfecte per a la desinfecció de les superfícies de contacte
(interruptors, botons, telèfons, poms, taules, etc.).
f) Llum Ultra violeta C-UVC
La radiació UV-C elimina fins a un 99,9% de bacteris, virus i gèrmens en l’aire i en
superfícies.
A nivell documental i normatiu la empresa haurà de garantir i acomplir el següent:


Els protocols d'higienització i desinfecció han d’estar acords segons la Normativa
marcada pel Ministeri de Sanitat



La empresa que realitzi els treballs ha d’estar inscrita al Registre Oficial
d'Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP).



Haurà d’incloure la certificació dels treballs realitzats



El personal ha de tenir la formació adient com a requeriment específic.

8.4.3 Desinfecció d’aparells electrònics, teclats i telèfons:
A banda de la neteja i desinfecció manual que ja es realitzi segons el protocol establert i
amb els productes desinfectants pertinents, també es podrà requerir el subministrament i/o
utilització d’sprays desinfecants mitjançant pulverització.
8.4.4 Subministrament de dispensadors de gel hidroalcòlic i recàrrega:
La empresa garantirà el subministrament dels dispensadors de gel hidroalcohòlic a les
dependències municipals existents o a les de nova adquisició, segons sigui requerit per els
Serveis Municipals.
Concretament a:



Dispensadors de gel elèctrics a l’entrada de cada dependència.
Dispensadors de gel manuals als office de les dependències que es requereixin.

També s’encarregarà de la seva reposició diària segons les necessitats.
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8.4.5 Subministrament de paper:
L’actual situació ha provocat un increment en la utilització de paper per a la neteja i
desinfecció de mans, objectes i mobiliari.
Per aquest motiu és indispensable que la empresa garanteixi la disponibilitat constant de
paper, sigui en rotlle o en dispensadors zig-zag.
8.4.6 Neteja de zones amb presència de COVID 19 i/o altres:

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

La empresa donarà servei a totes les demandes puntuals que es puguin produïr a efecte de
desinfectar e higienitzar espais municipals a on s’hi constata la presència de virus.
Aquesta es realitzarà en tot moment sota el riguròs protocol establert per la empresa, en
base a les obligatorietats i especificacions de les autoritats competents, dotant-se dels
mitjans necessaris per a la tipologia d’intervenció així com dels EPI’s per als treballadors/es
que realitzin les actuacions.
Podran ser requerits serveis com:


Desesterilització amb vapor d’aigua sec a altes temperatures i ozó, mitjançant una
Empresa acreditada i homologada per l’ ITEL (Instituto Técnico Español de
Limpieza).

8.4.7 Gestió de residus:
La empresa s’encarregarà de la gestió de residus especials, classificats com a “residuos
sanitarios Clase III”, en cas de generar-se.

9. PLANIFICACIÓ OPERATIVA
9.1. GENERALITATS
Donat que les escoles i els establiments es diferencien els uns del altres per les seves
característiques i pels seus usos o activitats, l’empresa licitadora proposarà mètodes,
operatoris i els mitjans necessaris que consideri més adients, per a realitzar el servei,
justificant-los amb l’estudi tècnic corresponent, i donant els arguments del per què de les
solucions proposades i de les descartades.
Les empreses consideraran, molt especialment, la problemàtica de la neteja dels vidres i
proposaran les freqüències de neteja general per edifici, i dintre d’aquest, per zones, segons
el seu ús i l’impacte visual de l’usuari.
També s’haurà de tenir en compte, que s’ha d’establir un sistema de treball que permeti,
després d’haver plogut, tenir uns circuits i uns equips establerts per a, independentment de
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les neteges de vidres que s’estaven fent abans de la pluja, acudir ràpidament a netejar tots
el punts que tenen un gran impacte visual.
Un cop assolit l’efecte regularitzador de les conseqüències de les pluges, es tornaran a
reprendre les tasques normals de netejar vidres, seguint el calendari establert, a partir del
lloc en que s’havien suspès, de forma que es recuperi el temps de la incidència.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
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Les empreses organitzaran la seva estructura de forma que, diàriament, sàpiguen i puguin
informar als Serveis Tècnics Municipals, de bon mati, de l’estat de neteja dels diferents
edificis i de les incidències hagudes el dia anterior.
La idea és, que si hi ha una incidència en un edifici i, com a conseqüència, la neteja és
deficient, sigui la pròpia companyia qui, a primera hora, informe a serveis de l’incident, el per
què s’ha produït i com i quan és pensa solucionar-ho, a fi i efecte de que aquest
departament pugui informar a qui consideri oportú.
Es valoraran positivament els mètodes operatoris, degudament justificats, que millorin la
relació qualitat - preu.
L’empresa haurà de preveure l’adaptació dels serveis a diferents circumstàncies estacionals
com, per exemple, època de pluges, neu, vent, caiguda de la fulla, etc.
L’empresa adjudicatària colꞏlaborarà en el procés de millora continua de procediments de
neteja al llarg de la durada del contracte i podrà presentar iniciatives de millora de la gestió
del servei, dels procediments, de mecanització i formació del personal que permetin
mantenir un bon nivell de qualitat i millorar el rendiments.
Tot el personal adscrit als serveis, actuarà d'acord amb una planificació operativa estricta,
per la qual cosa, independentment de tot el que s'ha dit en aquest plec de condicions,
s'hauran de precisar amb detall les tasques a realitzar diàriament per qualsevol d'ells (a
determinar per a cada equipament, segons les seves necessitats).
9.2. PROJECTE TÈCNIC EL SERVEI
L’adjudicatari haurà d’elaborar, a partir dels requisits exposats en aquest plec i del projecte
tècnic de la seva oferta, un pla de neteja per cada equipament que desenvolupi els següents
conceptes:







Organització (pla de treball)
Descripció dels serveis
Planificació operativa d’itineraris
Sistemes, protocols i processos de neteja adoptats
Mitjans materials que es posaran a l’abast dels serveis
Gestió dels recursos humans

Aquest projecte s’haurà de presentar en un termini màxim de tres mesos des de la data de
signatura del contracte i inclourà, com a mínim, el següent:
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Descripció general del servei ordinari de neteja dels edificis amb indicació detallada
dels recursos aplicats, activitats, freqüències, horaris, que permeti de forma clara
poder valorar l’organització prevista per a la realització del servei.



Croquis per a cada planta de l'edifici: en el qual cada estança tindrà una codificació,
similar al sistema dels hotels.
Programa de treball dels netejadors/es on es recolliran les feines, freqüència i temps
de cada sala i temps total de la dependència.



https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

El document ha estat signat per :
1.- Tècnic/a Auxiliar de Manteniment de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT.Signat 16/12/2020 07:51
2.- Director del Servei d'Espai Públic i Medi Ambient de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT



Programa de treball de les activitats dels especialistes amb indicació de les tasques,
dels recursos humans, dels mitjans materials i de les periodicitats per centres.



Programa de mobilitat del personal del servei de neteja, de manera que reveli una
bona planificació de desplaçaments i recorreguts als centres de treball.



Sistema de petició, enviament, recepció i magatzematge del material que s’utilitzi en
el servei de neteja.



Fulls d'operaris on figuraran les persones assignades a cada dependència, amb la
finalitat que quedin reflectits tots els canvis de personal i els seus motius.



Planificació operativa detallada de totes les feines a realitzar, per dependència (en un
quadre setmanal compatible amb les activitats), i protocol de neteja, els mètodes de
control emprats. Aquestes tasques podran variar-se per necessitats del servei.



Itineraris de treball en cada edifici, on s'establirà un recorregut adient de dalt a baix, i
conjuntament l'equip de neteja anirà desenvolupant les seves tasques, amb més
responsabilitat, estalvi energètic i seguretat.



Relació dels llocs de comandament previstos a tots els nivells, Currículums i
experiències professionals dels tècnics destinats al servei de la contracta



Mesures d’eficiència energètica aplicades.



Planificació de la recollida selectiva de residus en les dependències.



Metodologia de resposta davant de situacions no programades, però que es troben
dins de les possibles peticions del municipi de cara a l’empresa adjudicatària. Com
poden ser els casos d’incidències urgents, treballs imprevistos o festes populars.



Planificació d’actuacions especifiques per a les neteges a fons a cada centre.



Metodologia d’informatització del servei.



Descripció del sistema de comunicació previst entre l’empresa i l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat per resoldre els problemes diaris, les incidències i treballs
imprevistos.
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Relació i justificació de la utilització de maquinaria, equips i medis materials que es
destinin a la prestació del servei de neteja per cadascun dels centres.



Relació dels productes i materials de neteja que es proposa s’utilitzin en el servei.



Relació de productes i materials que es pugui oferir en el cas d’actuacions
emergència.



Pla pel control de presència del personal adscrit al servei.



Pla de qualitat del servei.



Pla de formació, seguiment i suport al personal assignat al servei.



Pla de prevenció de riscos laborals.



Pla de recollida de residus.



Millores proposades per l’optimització del servei.



Millores al Plec.



Model de documentació a presentar als responsables dels centres que ha d’incloure:
- Fitxa del servei
- Actuacions i freqüències
- Plànol de la dependència
- Full d’incidència - Personal del servei
- Full d’incidència - Personal responsable del centre
- Full de control de qualitat
- Procediments específics del centre: activitats diàries i especials

Caldrà prestar una especial atenció al nou edifici a punt d’obrir les seves portes a Esplugues
de Llobregat, el nou Poliesportiu CEM Can Vidalet, que, degut a les seves característiques
singulars tant pel servei, com per la seva arquitectura. En especial caldrà, a part de l’indicat
ja en el plec de condicions, tenir molt en compte:
CEM Can Vidalet







Plaques solars
Gimnàs i sales de parquet (catifes, matalassos, mobiliari, aparells que utilitzen pols
de magnesi cada dia en les seves activitats).
Pavellons (resina de parquet per Handbol)
Vestuaris, dutxes
Lluernaris interiors accesibles, neteja.
Adaptar sistemes, protocols i processos de neteja per netejar vidres de difícil accés,
coberta, canalons, estructures de fusta, estructura metàlꞏlica interior, enlluentat
terres, etc
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Mitjans materials, maquinaria i recursos humans que es posaran a l’abast dels
serveis, (elevadors, fregadores, motomopa, línies de vida, etc).

9.3 PROGRAMACIÓ DINÀMICA DELS SERVEIS
9.3.1 Objectius

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

Dintre de la seva organització, l’adjudicatari hauran de preveure uns dispositius àgils per
a la planificació operativa, que permetin:


Adaptar els serveis i la seva programació a les necessitats dinàmiques dels edificis i
dependències municipals i del municipi en general.



Tenir sempre en compte qualsevol paràmetre que pugui augmentar la productivitat i
la qualitat de les prestacions.



Proporcionar en temps real totes les dades demanades per l' Ajuntament d’
Esplugues de Llobregat per portar a terme controls dels serveis, així com l'oportuna
justificació dels serveis realitzats.



Obtenir de l’Ajuntament i abans de l'execució, els acords necessaris sobre la
planificació dels serveis o la notificació del desacord.

L’empresa contractista haurà de presentar els calendaris de programació per a cada tipus de
servei, els recorreguts i itineraris de tots els equips.
L’adjudicatari haurà d’introduir, en la posada en marxa, la informació sobre la programació
en els programes informàtics oferts que cregui mes convenients per a tal efecte.
9.3.2 Optimització i Flexibilitat en el servei
La programació del servei no ha de ser estàtica, i ha d’estar oberta a modificacions per tal
d’anar adaptant-se a les necessitats de les dependències i edificis municipals i al municipi en
general, i millorar l’eficiència i els resultats de la prestació.
Per tant aquest Plec es regeix per la clàusula de la millora continua, que permet, sempre
que l’Ajuntament ho consideri necessari, modificar les característiques del servei per
adaptar-lo a les noves necessitats, tècniques o tecnologies.
En aquest sentit, el licitador haurà de preveure mecanismes d’optimització i flexibilitat del
servei que permetin reprogramar els serveis en cas de ser necessari, per ser més eficients.
Per tal d’adaptar-se a les necessitats canviants al centres i al Municipi:


Es portaran a terme reunions mensuals per a la millora de la programació del servei
en les que s’analitzarà conjuntament els resultats del període anterior i en les que
s’incorporaran els requisits específics del proper període.
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L’Ajuntament, fruit del coneixement de l’estat de netedat dels edificis i dependències I
de la seva evolució pot dissenyar, en colꞏlaboració amb l’empresa contractista,
propostes de millora de servei per una determinada àrea.



En aquests casos, el contractista haurà de modificar la programació i, si es considera
necessari, els tractaments realitzats. Per tal de mantenir en la mesura del possible la
invariabilitat del pressupost consignat, la modificació dels serveis d’una àrea poden
implicar la variació de la programació d’altres zones.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

En la implantació de propostes de millora l’empresa adjudicatària haurà de:


Colꞏlaborar en l’elaboració i disseny de propostes de millora.



Concretar les propostes amb la modificació dels recorreguts, itineraris i les
programacions que calguin.



Concretar les propostes amb la modificació dels itineraris que calguin.



Elaborar la documentació associada a la modificació (plànols d’itineraris, calendaris
de programació, etc.) i introduir les modificacions en la programació als programes
informàtics que l’Ajuntament tingui per aquest efecte.



Per raons de pressupost municipal, l'Ajuntament podrà reduir el servei prestat.

10. CONTROL DE QUALITAT EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
10.1 GENERALITATS
La qualitat dels serveis s’avaluarà, fonamentalment, mitjançant la percepció dels usuaris, la
supervisió i control dels tècnics municipals i l’autocontrol efectuat per l’empresa contractista.
10.2 AUTO-CONTROL DE QUALITAT EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
Els elements de l'edificació s'han de netejar correctament, no solament per millorar-ne
l'aspecte, sinó també les seves condicions d'ús i funcionament, amb eficàcia i economia.
El licitador proposarà una metodologia amb un procés sistematitzat, en què l'Ajuntament
pugui realitzar un seguiment d'una forma eficient dels serveis prestats en el contracte i
garantir-ne una bona gestió. El seguiment és de caràcter objectiu i tindrà repercussió
concreta sobre el pagament de les prestacions, segons els seus resultats, d’acord al que
s’especifica al plec.
Les Empreses licitadores hauran de presentar i acreditar els sistemes de control de qualitat
que utilitzaran en els seguiment els serveis prestats. L’empresa adjudicatària es compromet
a passar un informe detallat, amb caràcter mensual, de control de qualitat del servei,
particularitzat per a tots i cadascun dels centres implicats en el contracte. A més es
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comprometrà a la presentació periòdica dels resultats davant el responsable d’aquest
Ajuntament i la presentació de les mesures de correcció amb temps de resposta en cada
cas.
El sistema definitiu de control de qualitat a aplicar caldrà que sigui autoritzat per
l’Ajuntament, i estarà en funcionament com a molt tard abans dels tres mesos del
començament de la l’inici de la contracta.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

Aquest sistema s’haurà de fonamentar en el seguiment del compliment de les prestacions i
serveis pactats. Els conceptes mínims a tenir en compte són els següents:






Calendari d’activitats (indicant freqüències)
Horaris
Personal dedicat al servei
Equipaments i maquinària
Control de la presència dels equips.

El sistema d’autocontrol de qualitat ha de donar les eines per tal d’avaluar si els serveis es
presten satisfactòriament i, en tot cas, ha de permetre valorar les incidències com a:





Satisfactori
No satisfactori
Deficient
Inacceptable

Seran paràmetres fonamentals a l’hora de fer el seguiment del control de qualitat i aplicar les
penalitzacions previstes al plec.
Caldrà que en un termini màxim de tres mesos des de l’adjudicació del contracte, l’empresa
presenti a l’Ajuntament una proposta d’autocontrol de qualitat que haurà de ser validada pels
Serveis Tècnics Municipals.
10.3 CONTROL DE QUALITAT EXERCIT PER L’ADMINISTRACIÓ
L’adjudicatari estarà subjecte a les inspeccions i controls propis establerts per l’Ajuntament
i/o d’una entitat externa d’inspecció, a mes inclourà l’assistència tècnica per l’assessorament
i seguiment de la prestació i control de qualitat del servei de neteja, mitjançant un
procediment basat en la realització d'inspeccions puntuables i valorables quantitativament,
actuacions programades, reunions d’anàlisi i estudis tècnics.
Els resultats han incidit en identificar problemàtiques diverses i en determinar correccions de
disfuncions i processos de treball no adequats. Així com en la proposta de millores de plans
de treball, organització i execució del servei i, en puntuals i específiques situacions,
assessorar i implantar Plans d’Ajustaments Pressupostaris a l’objecte de mantenir el nivell
de qualitat mínim exigible amb la necessitat concreta d’ajustar la despesa anual.
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El servei de control de qualitat es realitzarà al llarg de tot l’any, en tota la duració del
contracte o possibles ampliacions, amb el suport d’una empresa externa contractada per
l’adjudicatari.
Aquest servei extern correrà a càrrec de l’adjudicatari, amb un despesa màxima equivalent a
l’1 % del valor anual de la contracta incloent impostos.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

L’ajuntament indicarà la forma de garantir la prestació d’aquest servei un cop adjudicat el
contracte.
El procediment de comprovació i avaluació dels nivells de qualitat de les prestacions es
portarà a terme mitjançant un sistema d’observacions regulars i periòdiques que ha de
permetre detectar, identificar, verificar, corregir i penalitzar, si s’escau, el defectes en
l’execució dels serveis que comportin incompliment dels estàndards de qualitat establerts en
aquest plec.
La inspecció i control es basarà en la comprovació del compliment del sistema d’autocontrol
de qualitat que proposarà el contractista, tant en la seva oferta com en el document
finalment acceptat per l’Ajuntament.
Si per qualsevol circumstància no es realitzés la contractació d’aquest servei, la quantitat
revertirà en el servei en conceptes de bossa d’hores de serveis de neteja o compensació
econòmica al finalitzar el contracte i efectuar la seva liquidació.
El Servei de control de qualitat de la contracta inclourà:











Controlant la qualitat visual de la neteja diària ordinària.
Controlant l'adequació dels processos de treball (organització, tasques, mitjans
auxiliars i individuals, prevenció de riscos laborals, etc.)
Analitzant i avaluant els diferents indicadors com: rendiments de treball (m2/hora)
preu M2/any (per centre) adequats a cada centre, etc.
Controlant l'emmagatzematge, tipus de productes i etiquetatges
Incidint en el control de la planificació i execució dels treballs programats
d'especialistes.
Supervisant i certificant les neteges a fons.
Testant el nivell de satisfacció dels usuaris.
Detectant les disfuncions que poden produir-se en l’organització del servei i en el
resultats aconseguits, i colꞏlaborant amb els responsables municipala i amb la
empresa adjudicatària en qualsevol aspecte que es recullin en els Plecs, així com
proposant solucions alternatives a les problemàtiques plantejades.
Acompanyant al responsable del Servei de neteja Municipal en les seves visites i
reunions en els centres escolars, en el cas de ser necessari.

També inclourà la realització de dos inspeccions higienicosanitàries amb presa de mostres
de superfícies, almenys dos cops durant la temporada esportiva (de setembre a juny) en el
Poliesportiu de Les Moreres i el CEM de Can Vidalet. Si els resultats obtinguts no són
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òptims, s’haurà de realitzar una neteja a fons i tornar a fer una nova presa de mostres fins
que el resultat sigui correcte.
Aquestes mostres es realitzaran seguint el “Manual per elaborar un pla de neteja i
desinfecció de les instalꞏlacions esportives” de 2014 elaborat per la Diputació de Barcelona.
Els resultats hauran de complir amb els criteris i paràmetres exposats en la mateixa guia.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

11. INFORMATITZACIÓ DEL SERVEI
La empresa adjudicatària, disposarà d’un programa informàtic de control horari per a garantir
el control de presència del personal que ha d’executar el servei i permetre acreditar
diàriament als responsables de l’Ajuntament el compliment d’aquesta assistència, a més de
facilitar la confecció dels resums d’hores de servei executades i no executades (per centres,
per dies, etc.), d’acord al que s’ha especificat a l’aparat de control horari.
A banda del sistema de gestió del control horari del personal, per conèixer millor el servei i
els seus costos, i amb l’objectiu de aplicar en un futur mecanismes de control i millora,
l’adjudicatari, en un termini màxim de tres mesos, haurà de crear una base de dades del
servei que ha d’incloure com a mínim el següent:






Relació de dependències
Característiques de les mateixes (croquis per planta, m2 de superfície parcials i
totals, m2 de vidres, lavabos i WC, taules, armaris, prestatgeries, papereres,
ordinadors, etc.)
Consums de productes
Hores de servei
Absentisme, etc

Aquesta base de dades ha de permetre donar, en tot moment, diferents ràtios de gestió com
ara:






Cost (total i per partides / dependència
Hores de servei/dependència
Consum productes/dependència
Superfície/dependència
Cost neteja/m2, etc

L’empresa haurà de tenir sempre actualitzat les dades informàtiques de possibles
modificacions en les diferents dependències i assumir sense cost per l’Ajuntament les
ampliacions de serveis i dependències futures. (ampliació de la base de dades, plànols,
fitxes del servei, etc)
Els tècnics municipals han de poder accedir a aquesta informació de forma “on line” i
emetre, si fos necessari, tot tipus de llistats i informes. També haurà de ser possible la
importació en un format estàndard d’aquesta informació per tal de mantenir actualitzat el
Sistema d’Informació Geogràfic de l’Ajuntament.
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Esplugues de Llobregat a novembre de 2020
El Director d’Espai Públic i Medi Ambient

El Tècnic Auxiliar d’Espai Públic i Medi Ambient

José María González Lera
Enginyer de Camins, Canals i Ports

José Luis Pérez Cuerda
Tècnic Superior en Apli. i Desenv.de
Projectes de Construcció
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ANNEX 1 - RELACIÓ D’HORES DE NETEJA EN LES DEPENDENCIES MUNICIPALS
Dependència

Adreça

Assiduitat
(setmanal)

Periode
(mesos)

Hores
setmanals

Hores
mensuals

Hores
Anuals

dll. a ds.
dll. a ds.
dll. a ds.
ds. i dll.
dll. a dv.
dll. a dv.
dll. a ds.
dll. a ds.

12
11
11
11
11
11
11
11

94,00
8,50
5,00
7,50
10,00
65,00
28,00
15,00

407,02
36,81
21,65
32,48
43,30
281,45
121,24
64,95

4.884,24
404,86
238,15
357,23
476,30
3.095,95
1.333,64
714,45

EDIFICIS CULTURALS
Biblioteca Central
Can Tinturé (museu)
Can Tinturé (masoveria)
Centre de Ceràmica Pujol i Bausis
Centre Dones Vilꞏla Pepita
Centre Puig Coca
Casal de Cultura Robert Brillas + Oficina Jove
Casal de Joves El Remolí

Àngel Guimerà, 106 – 108
Església, 48
Església, 48
Ptge. Puig d’Ossa, s/n
Sant Francesc Xavier, 1
Petit Parc de l’Amistat, s/n
Àngel Guimerà, 38
Verge de la Mercé, 1

TOTAL ANUAL

11.504,81

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
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ESCOLES
CEIP. Can Vidalet
CEIP. Folch i Torres
CEIP. Gras Soler
CEIP. Isidre Martí
CEIP. Joan Maragall
CEIP. Lola Anglada
CEIP. Matilde Ordunya
CEIP. Prat de la Riba
Eugeni d'Ors - PQPI

Cedres, 37
Sant Antoni Mª Claret, 13 – 31
Baronessa de Maldà, 28 – 38
Les Piles, 2 – 10
Av. Ciutat de l’Hospitalet, 59
Mestre Manuel de Falla, 5 – 9
Caquis, 10
Josep Anselm Clavé, 103
Glicines, 31

dll. a dv.
dll. a dv.
dll. a dv.
dll. a dv.
dll. a dv.
dll. a dv.
dll. a dv.
dll. a dv.
dll. a dv.

11
11
11
11
11
11
11
11
11

75,00
110,00
80,00
130,00
117,50
80,00
110,00
80,00
12,50

324,75
476,30
346,40
562,90
508,78
346,40
476,30
346,40
54,13
TOTAL ANUAL

3.572,25
5.239,30
3.810,40
6.191,90
5.596,53
3.810,40
5.239,30
3.810,40
595,38
37.865,85

EDIFICIS MUNICIPALS
Centre de Salut
Baronda
Casa de la Vila
Edifici Cadí
Edifici Molí + Espai Coworking
Magatzem de la Brigada
PAC Central + Grups Polítics
Policia Local i Inspecció (b)
Casal d'Avis La Plana/Centre
Casal d'Avis El Gall
Casal d'Avis Can Clota
Serveis a la Persona
Dependencia Anton Fortuny, 10
Dependencia Cedres, 31

Pl. Sta. Magdalena 17
De la Riba, 36
Plaça Sta. Magdalena 5 – 6
Verge de la Mercé, 61
Verge de la Mercé, 1
Nord, 26
Plaça Santa Magdalena, 24
Mestre Manuel de Falla, 22
Rafael Sebastià Irla, s/n
Àngel Guimerà, 128
La Pau, 10
Mestre Joaquin Rosal, 3 – 5
Anton Fortuny, 10
Cedres, 31

dll. a dv.
dll. a dv.
dll. a dv.
dll. a dv.
dll. a dv.
dll. a dv.
dll. a dv.
dll. a dg.
dll. a dv.
dll. a dv.
dll. a dv.
dll. a dv.
dll. a dv.
dll. a dv.

11
12
12
11
12
12
12
12
11
11
11
11
11
11

7,50
65,00
40,00
7,50
25,00
20,00
9,50
52,00
15,00
10,00
10,00
15,00
10,00
7,50

32,48
281,45
173,20
32,48
108,25
86,60
41,14
225,16
64,95
43,30
43,30
64,95
43,30
32,48

TOTAL ANUAL

357,23
3.377,40
2.078,40
357,23
1.299,00
1.039,20
493,62
2.701,92
714,45
476,30
476,30
714,45
476,30
357,23

14.919,02

INSTALꞏLACIONS ESPORTIVES
Poliesportiu Can Vidalet
CEM Can Vidalet
Poliesportiu Les Moreres

Glicines, 14 – 20
Cedres, 60
Plaça Les Moreres, 1

dll. a ds.
dll. a dg.
dll. a dg.

11
12
12

19,00
100,00
135,00

82,27
433,00
584,55
TOTAL ANUAL

HORES TOTALS ANUALS SERVEIS PROGRAMATS

ESPECIALISTA 1
ESPECIALISTA 2
ESPECIALISTA 3
ESPECIALISTA 4

Segons
Segons
Segons
Segons

Programació
Programació
Programació
Programació

dll. a dv.
dll. a dv.
dll. a dv.
dll. a dv.

40,00
40,00
40,00
40,00

Segons Programació

dll. a dv.

13.115,57

77.405,25

1.820,00
1.820,00
1.820,00
1.820,00
TOTAL ANUAL

ENCARREGAT

904,97
5.196,00
7.014,60

40,00

7.280,00
1.820,00

TOTAL ANUAL

HORES TOTALS ANUALS SERVEIS ESPECIALS

1.820,00

9.100,00
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ANNEX 2 - RELACIÓ DE SUPERFÍCIES APROXIMADES DELS EQUIPAMENTS
MUNICIPALS
Dependència

Adreça

Superfície
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(m2)
Biblioteca Central

Àngel Guimerà, 106 – 108

2.401

La Baronda

De la Riba, 36

6.000

Can Tinturé (museu)

Església, 48

587

Can Tinturé (masoveria)

Església, 48

412

Casa de la Vila

Plaça Sta. Magdalena 5 – 6

Casal d'Avis Can Clota

La Pau, 10

306

Casal d'Avis La Plana/Centre (a)

Rafael Sebastià Irla, s/n

476

Casal d'Avis El Gall

Àngel Guimerà, 128

302

Casal de Cultura Robert Brillas

Àngel Guimerà, 38

Casal de Joves El Remolí

Verge de la Mercé, 1

407

Centre de Ceràmica Pujol i Bausis

Ptge. Puig d’Ossa, s/n

528

Centre Dones Vil∙la Pepita

Sant Francesc Xavier, 1

187

Centre Educatiu Eugeni d’Ors

Glicines, 31

2.213

Centre Puig Coca

Petit Parc de l’Amistat, s/n

2.256

Centre de Salut

Pl. Sta. Magdalena 17

CEIP. Can Vidalet

Cedres, 37

2.016

CEIP. Folch i Torres

Sant Antoni Mª Claret, 13 – 31

3.321

CEIP. Gras Soler

Baronessa de Maldà, 28 – 38

3.800

CEIP. Isidre Martí

Les Piles, 2 – 10

5.994

CEIP. Joan Maragall

Av. Ciutat de l’Hospitalet, 59

2.657

CEIP. Lola Anglada

Mestre Manuel de Falla, 5 – 9

1.564

CEIP. Matilde Orduña

Caquis, 10

3.000

CEIP. Prat de la Riba

Josep Anselm Clavé, 103

3.003

Edifici Cadí

Verge de la Mercé, 61

Edifici Molí

Verge de la Mercé, 1

Magatzem de la Brigada

Nord, 26

Participació i Comunicació

Plaça Santa Magdalena, 17

71

Població i Manteniment

Plaça Santa Magdalena, 24

270

Policia Local i Inspecció (b)

Mestre Manuel de Falla, 22

Poliesportiu Can Vidalet

Glicines, 14 – 20

2.531

Poliesportiu Les Moreres

Plaça Les Moreres, 1

8.500

CEM Can Vidalet

C. Cedres, 60

4.598

Dependència Antón Fortuny, 11

Antón Fortuna, 11

200

Serveis Gestió del Personal

Plaça Santa Magdalena, 13

156

Serveis socials Cedres, 31

Cedres, 31

134

Serveis a la Persona

Mestre _Joaquim Rosal, 3 – 5

326

Camp de Fútbol Can Vidalet

C. Molí

300

Camp de Fútbol Salt del Pi

Severo Ochoa

300

1.150

1.322

142

482
1.055
250

445
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UNITATS

ELEMENT

3

Vehicles furgonetes transport material / personal
especialista i supervisió.

1

Fregadora/assecadora conductor assentat 70 litres

3

Fregadora/assecadora conductor assentat 70 litres

1

Fregadora petita vestuaris 15 litres

2

Fregadores / assecadora grandària mitjana IMOP

5

Aspiradors mixtes aigua pols
Aspiradors industrials de pols (catifes, moquetes,
etc)
Maquina injecció extracció
Turbina generador d'aire calent assecat pistes
esportives exteriors
Maquines rotatives polidores alta velocitat per a
diferents paviments
Maquina rotativa petita per esglaons

10
1
2
2
1
1

Maquina hidronetejadora agua calenta 150 bar

1
1

1
5
2

Bufadora de mà
Bomba d'impulsió d'aigua
Rentadora per a mopes i draps, preferentment al
magatzem de l’empresa adjudicatària
Escombradora elèctrica per exteriors / pàrquings
Escales diferents mides
Fregadora manual

2

Motomopa

1
1
50

Hidronetejadora especial neteja grafitis
Bastida tubular de 3 cossos (netejes zones altes)
Carros transporta material

1

OBSERVACIONS

UBICACIÓ PRINCIPAL

Ús exclusiu per la contracta
Ús exclusiu per la contracta
Màquina propietat de l’Ajuntament. S’ha
d’assumir el manteniment. En cas de que
arribi al final de la seva vida útil, el
Poliesportiu Can Vidalet
contractista garantirà la seva
disponibilitat exclusiva d’un altre similar
per la resta del contracte
(1) Espai Baronda, (1)
Poliesportiu les Moreres i (1)
Ús exclusiu per la contracta
CEM Can Vidalet (Ús exclusiu
per la contracta)
Màquina propietat de l’Ajuntament. S’ha
d’assumir el manteniment. En cas de que
arribi al final de la seva vida útil, el
Polesportiu les Moreres
contractista garantirà la seva
disponibilitat exclusiva d’un altre similar
per la resta del contracte
Polesportiu les Moreres + CEM
Garantir disponibilitat quan sigui requerida
Can Vidalet
(sense especificar)
Ús exclusiu per la contracta
Ús exclusiu per la contracta
Garantir disponibilitat quan sigui requerida

(sense especificar)
(sense especificar)

Garantir disponibilitat quan sigui requerida

Pistes esportives exteriors

Garantir disponibilitat quan sigui requerida
Garantir disponibilitat quan sigui requerida

(sense especificar)
(sense especificar)
Polesportiu les Moreres + CEM
Can Vidalet
(sense especificar)
(sense especificar)

Garantir disponibilitat quan sigui requerida
Garantir disponibilitat quan sigui requerida
Ús exclusiu per la contracta
Ús exclusiu per la contracta

Ús exclusiu per la contracta
Ús exclusiu per la contracta
Garantir disponibilitat quan sigui requerida
Ús exclusiu per la contracta
(1 per treballador/a)

(sense especificar)
(sense especificar)
(sense especificar)
Biblioteca + CEM Can Vidalet
Polesportiu les Moreres + CEM
Can Vidalet
(sense especificar)
(sense especificar)
(sense especificar)
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ANNEX 4 - RELACIÓ DE CONTENIDORS HIGIÈNICS I ALTRES

DEPENDÈNCIA

Assiduïtat
(neteja,
retirada i
reposició)

(3)‐ Nº
(4) Nº
(5)
(1) Nº
(2) Nº
Contenido
Contenido Higienitzad
Contenido Contenido
rs mat.
rs mat.
or
rs higiènic
rs piles
Ofimàtica
Punxants bacteriostàt
(mensual) (semestral) (quatrimest
(semestral) ic a urinaris
ral)

mensual (1) /
semestral (2)
mensual (1) /
semestral (2) /
Casa de la Vila
quatrimestral (3)
Casal de Cultura Robert
mensual (1) /
Brillas
semestral (2)
mensual (1) /
Casal de Joves Remolí
semestral (2)
Centre Dones Vila Pepita
mensual
mensual (1) /
semestral (2) /
Centre Puig Coca
quatrimestral (3)
mensual (1) /
Edifici Cadí
semestral (2)
mensual (1) /
semestral (2) /
Edifici Molí
quatrimestral (3)
mensual (1) /
semestral (2) /
PAC Central
quatrimestral (3)
Poliesportiu Can Vidalet
mensual
mensual (1) /
Poliesportiu les Moreres
semestral (2)
mensual (1) /
CEM Can Vidalet
semestral (2)
mensual (1) /
semestral (2) /
Espai Baronda
quatrimestral (3)
mensual (1) /
Serveis a la persona
quatrimestral (3)
EBASP Can Vidalet
mensual
semestral (2) /
CEIP Can Vidalet
quatrimestral (3)
semestral (2) /
CEIP Matilde Orduña
quatrimestral (3)
semestral (2) /
CEIP Joan Maragall
quatrimestral (3)
semestral (2) /
CEIP Prat de la Riba
quatrimestral (3)
semestral (2) /
CEIP Folch i Torres
quatrimestral (3)
semestral (2) /
CEIP Lola Anglada
quatrimestral (3)
semestral (2) /
CEIP Gras Soler
quatrimestral (3)
semestral (2) /
CEIP Isidre Martí
quatrimestral (3)
Brigada Municipal
semestral (2)
semestral (2) /
quatrimestral (3)
Policia Local
semestral (2) /
Masoveria
quatrimestra (3)
Centre de Salut
semestral (4)
TOTAL

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
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Biblioteca Central

(*) nova instal∙lació d'higienitzador bacteriostàtic

3

1

3

2

2

1

1
1

1

5

1

1

1

1

1 (*)

4

2
1 (*)

1

2 (*)

1

1

1 (*)

2
2

1

2

10

1

2 (*)

10

1

2 (*)

5

2

2
1

49

2

2 (*)

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

24

21

2 (*)
2 (*)

5
5

19
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ANNEX 5 - RELACIÓ ADRECES TOTES LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS.
Codi

Nom Dependència

Adreça-emplaçament

EDIFICIS MUNICIPALS
101
103
104
105
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109

115
116
120
121
122
152
301
506
601
603
707
709
501
502
503
505
703
704
116
712
712
709
711
908
908

Espai Baronda
c/ de la Riba, 36
Casa de la Vila
Pl. Santa Magdalena, 5-6
PAC Central i Manteniment
c/ Laureà Miró, 209-211 / Pl. Sta. Magdalena, 24
Serveis a la Persona / Edifici Joaquin Rosac/ Mestre Joaquim Rosal, 3-5
Participació i Comunicació
Pl. Santa Magdalena, 17
c/ Mestre Manuel de Falla, 22
Policia Local i Inspecció Policia Local
Dipòstis Vehicles (3)
EBASP Can Vidalet
c/ C edres, 31
Anton Fortuny (Banc d'Aliments)
c/ Anton Fortuny, 10( Marti Figueres i castillo))
Edifici Molí

c/ Verge de la Mercè, 1, Pl. Bx Associació Dones
C an Vidalet

Edifici Cadí
c/ Verge de la Mercè, 57
Casa - Torre Pons
c/ St. Francesc Xavier, 3
Masia del Suïs
c/ Finestrelles, 38
Local PAH (Afectats Hipoteca)
Pl. Macael, s/n
Local d'Acollida (Generalitat)
c/ Pau Picasso, 7
Magatzem Brigada
c/ Nord, 26
Magatzem Conserges
Pl. Santa Magdalena, 21
Centre de Salut
Pl. Santa Magdalena, 17
Cementiri Municipal
c/ Mestre Manuel de Falla, 22
Esplai Espurnes / Dones la Plana
c/ Bruc, 40
Fundació PROA
Av. La Miranda, 11
Magatzem Municipal
c/ Verge de la Mercè, 63-65
AAVV La Plana - Montesa
c/ 8 de Març, 93
AAVV Can Clota-Can Cervera
c/ Lleialtat, 32 / c/ La Pau, 18
AAVV El Gall
Pstge. Joan Brillas, 1-3
Casal Gent Gran Can Clota
c/ La Pau, 10
Casal Gent Gran El Gall
c/ Àngel Guimerà, 128
Casal Gent Gran Can Vidalet (Generalitat) c/ Verge de la Mercè, 61, Pl. 1a.
Casal Gent Gran La Plana - Centre
Avda. de C ornellà, 23
Associació Sense Barreres
c/ Rafael Sebastià Irla, s/n
AAVV La Miranda
Av. La Miranda, 11
Dones La Plana
c/ Sant Gabriel
Dones El Gall
c/ Josep Argemí,
Pl. 1a
Castellers
c/ Josep Argemí,
Pl. Bx
AAVV El Centre
Rambla Àngel Guimerà, 35-45
AAVV Finestreslles
c/ Manuel Díaz de la Fuente ctnda. Professor Barr
AAVV Can Vidalet
c/ cedres, 29
Casal Ciutat Diagonal
En construcció
Aula Educació Ambiental
Parc de C an Vidalet
Quiosc i wc's
Parc de C an Vidalet
Masia de Can Oliveras
c/ Laureà Miró ctnda. c/ Sant Mateu
Deixalleria Municipal
c/ Àngel Guimerà ctnda. Avda. del Baix Llobregat
Bar Parc del Torrent
Parc dels Torrent, davant del llac
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Codi

Nom Dependència

Adreça-emplaçament

EDIFICIS CULTURALS
115
117
119

Casal de Joves el Remolí
Torre Termes (Espluga Viva)
Centre Municipal Puig Coca

c/ Verge de la Mercè, 1, Pl. 1a
c/ St. Francesc Xavier, 5
c/ Vallerona, 27 / Petit Parc de l'Amistat, s/n
c/ Àngel Guimerà, 38:

401

Teatre

Casal de Cultura Robert Brillas

C asal Antic

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

Oficina Jove

404
405
406
407
413
418
705
808

Can Tinturé (Masia i Masoveria)
Pujol i Bausis
ACAE Associació Cultural Andalusa
Centre Cultural Plaça Macael
AMFE Amics Ferrocarril Esplugues
Biblioteca Central Pare Miquel
Centre Aragonès d'Esplugues
Bucs Musicals (Camp Salt del Pi)
Tres Tombs
Nau Cultura
Auditori Muncipal

c/ Església, 36/48
Pstge. Puig d'Ossa, 11
Av. Josep Anselm C lavé, 90
c/ Jocs Florals (davant n. 4) / Pl. Macael, local 4
c/ Pubilla C asas, 21, tenda 3a.
c/ Àngel Guimerà, 108
c/ Jocs Florals, 5 / Pl. Macael, s/n
c/ Servero Ochoa, s/n
Pl. Santa Magdalena, 8
c/ Enric Morera, 46
Pl. C atalunya

INSTALꞏLACIONS ESPORTIVES
802
803
804
808
809
904

CEM La Plana
Poliesportiu Can Vidalet
Poliesportiu Les Moreres
Camp de Futbol Salt del Pi
Camp de Futbol El Molí
CEM can Vidalet
Pistes Dr. Turró

c/ Alegria, 17-21 / c/ Severo Ochoa, 17-21
c/ Eucaliptus, s/n
c/ Juli C ulebras Barba, 10 /Pl. les Moreres, 1
c/ Sever Ochoa (davant n. 24)
c/ Molí (davant n. 87)
c/ C edres, 60

CENTRES ESCOLARS
904
904
906
907
908
910
912
913
914
915
918

Escola Bressol Montserrat
Escola d'Adults Eugeni d'Ors
CEIP Matilde Orduña
CEIP Isidre Martí
CEIP Gras Soler
Escola Bressol La Mainada
CEIP Prat de la Riba
Escola Bressol Marta Mata
CEIP Joan Maragall
CEIP Folch i Torres
CEIP Lola Anglada
CEIP Can Vidalet
Escola Bressol Montesa
IES Joanot Martorell (Generalitat)
IES La Mallola (Generalitat)
IES Severo Ochoa (Generalitat)
IES Joaquim Blume

c/ C edres, 38 / c/ Glicines, 31; Pl. bx.
c/ C edres, 38 / c/ Glicines, 31; Pl. 1a. + 2a Pl
c/ C aquis, 10
c/ les Piles, 2-10
c/ Baronessa de Maldà, 28-38
c/ Baronessa de Maldà, 28-38
Av. Josep Anselm C lavé, 103
Av. Josep Anselm C lavé, 115
Avda. C iutat de l'Hospitalet, 59
c/ St. Antoni Ma. C laret, 13-31
c/ Manuel de Falla, 5-9
c/ C edres, 45
c/ Serra del Montsec, 55, Pl. Bx
c/ Sant Mateu, 21-23
c/ Andreu Amat, s/n
c/ Severo Ochoa, 1-13
c/ Sant Mateu, s/n
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MERCATS
D001
D003

Mercat Municipal La Plana
Mercat Municipal Can Vidalet

c/ C arme, 2 / C tra. de C ornellà, 79-89
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ANNEX 6 - TASQUES PROGRAMACIÓ ESPECIALISTES
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DEPENDÈNCIA

ADREÇA
Verge de la Mercè,
Claraboia dependencia V. Mercè, 65 65
Camp de futbol Salt del pi
Severo Ochoa
Camp de futbol Molí
Molí
Espai Baronda ‐ neteja zones altes de la Riba, 36
Pol. Les Moreres
Pl. Moreres
CEM Can Vidalet
Cedres
Parc de Can Vidalet (wc)
s/n
Cemntiti municipal (wc)
Manuel de Falla, 5
Vidres
Enlluentats
Canalons i cobertes

ASSIDUITAT

PERIODE

dim
dill
dill
….
dill a ds
dill a ds
dill a ds
dill

Trimestral
Setmanal
Setmanal
Anual
diari
diari
diari
Setmanal
Segons programació
Segons programació
Segons programació

72

101,01

Long.
Canals
(m l)

24,15
63,05

-

Long.
Terrass
es (m 2)

PB/PB+PP
PB+PP
PB

PB+PP/PB+2PP

H canals / Terrasses

PLANA
PLANA
PLANA

INCLINADA

INCLINADA
PLANA
PLANA

INCLINADA

Tipus de coberta

Grup de Dones el Gall - Castellers

Magatzem Brigada

Cementiri Municipal
Policia Local
Torre Pons

65,85

32,86

2cob. a 1aigua+1cob.a 2aigues+2cob. a 4aigües. Sortida a coberta a
través d'una escala de gat protegida desde la 2 Planta. El perímetre
de la coberta no està protegit. (Existeixen línies de vida)
2 cobertes inclinades a 2 aigües. Sortida a coberta a través de la
finestra d'un despatx de la PP (Existeixen línies de vida)
Accés directe a terrassa desde P.1.
Accés directe a terrassa desde P.B.
6 canals interiors. Existeix línia de vida i ancoratges. S'ha d'accedir
amb un elevador (Existeixen línies de vida)
No hi ha accés / Es necessita línia de vida perimetral. Accés amb
plataforma elevadora o Escala protegida.
1 Terrassa anexa al menjador
1 Terrassa al 1er pis amb accés directe

Característiques de les cobertes

ANNEX 7 - RELACIÓ DE COBERTES I CANALONS DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS A NETEJAR

Casa de la Vila
40,45
-

-

PB + PP
9 m òduls d'edificiació de
aprox. 6m d'alçada
PB
PP

Codi Nom Dependència

Serveis a la Persona/ Edifici Joaquin Rosa
PAC Central + Grups Polítics
Centre de Salut
351,00

1046,1
5,65
20,55

INCLINADA
PLANA

EDIFICIS MUNICIPALS

Baronda

-

PB+PP
PB+2PP

23,45
-

1cob. Incl.2 aigües+1cob incl. 1 aigua(sense canal)+cob.plana.
L'accés es realitza a trvés d'una escala de gat protegida. El perímetre
524,82 3,21 (altura m áx), 2,95 (altura m ín PLANA+INCLINADA de la coberta plana no està protegit (Existeixen línies de vida)
1 coberta inclinada a 2 aigües amb recollida per canal interior. No hi
ha accés. Accés amb elevador.
PB+PP
INCLINADA
1 coberta inclinada a 2 aigües. L'accés s'ha de realitzar amb
plataforma elevadora
1 coberta plana amb accés directe
129,65

Casal de Barri El Gall/AAVV El Gall
AAVV la Miranda - As. Pares i Mares PRO

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web:
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Centre Municipal Puig Coca

Edifici Época 100 (Angel Guimerà, 50)

44,5
92,85

44,4

48,5

Long.
Canals
(m l)

2478,47
11,65
-

353,14
197,5
161,15
-

790,81

-

Long.
Terrass
es (m 2)

PB + PP
PB+2PP
PB
PB+2PP
Nau industrial d'aprox. 6m
d'alçada

PB+2PP
PB+2PP
PB+2PP
PB

PB/PB+PP/PB+4PP

PB

H canals / Terrasses

Codi Nom Dependència

Casal de Cultura Robert Brillas (ANTIC)
Can Tinturé
Masoveria
Pujol i Bausis

20,00
82,60
8,90

-

EDIFICIS CULTURALS

Biblioteca Central Pare Miquel
Torre Termes
ACAE
Tres Tombs

78

La Nau- Espai Cultural (C. Enric Morera, 46

Tipus de coberta

Característiques de les cobertes

1coberta a dues aigües

1 coberta inclinada a 2 aigües.(Existeix línia de vida)
INCLINADA
PLANTA PRIMERA: 2 cobertes planes invertides de grava a P1 (amb
accés directe). 284,94m 2 PLANTA SEGONA: 1 coberta plana
invertida de grava a P2 (amb accés amb escala metàlꞏlica desde
coberta P1). 144,92m 2 PLANTA QUARTA: 1 coberta plana invertida
de grava a P4 (amb accés directe a través d'escala interior)
57,85m 2 COBERTA: Coberta de panell sandw ich inclinat sandw ich al
sostre de la coberta (es necessita línia de vida) 265,00m 2
COBERTES COS ESCALA + ASCENSOR: 38,10m 2 (Existeix línia de
vida a coberta) (Existeixen línies de vida)
PLANA
2cob. Incl. a 2 aigües + 1coberta plana (Accés a través d'una
finestra del Taller de Cuina). (Existeixen línies de vida i escales
INCLINADA+PLANA protegides per accés a netejar-les)
Cobertes plana amb accés directe + 1 badalot
PLANA
Cobertes plana amb accés a través d'una trampella a un despatx
PLANA
Canals longitudinals / Accés amb braçc elevador
INCLINADA
Accés per trampelles i exteriors. Netejar canal façana a sobre sala
infantil i embornals. (Existeixen línies de vida)
1 Terrassa al 1er pis amb accés directe
Accés amb escala manual i/o altres
1 coberta inclinada a 2 aigües / accés amb elevador
PLANA
PLANA
INCLINADA
INCLINADA

INCLINADA
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587,00

109,14

Long.
Canals
(m l)

1085,85

5704

3220

-

Long.
Terrass
es (m 2)

10,40
PB+P.P.
PB+PP (canals interiors)
PB + 2PP

9 m òduls d'edificiació de
aprox. 6m d'alçada
Patis interiors en PB de grava
+ cobertes planes i lluernaris
inclinats en PP
1 terrassa en PB + 1 coberta
grava + 2 cobertes planes
practicables

INCLINADA
INCLINADA
INCLINADA
PLANA

PLANA

CENTRES ESCOLARS

Poliesportiu Les Moreres

PLANA + INCLIN.

PLANA
INCLINADA
INCLINADA
PLANA
INCLINADA
PLANA (graves)
INCLINADA
INCLINADA

PP: Planta pis

PB: Planta Baixa

1cob. inc. a 1aigua+1cob. a 2 aigües
1coberta inclinada a 1 aigua
Cobertes planes amb accés directe / canals a diversos nivells amb
accés complicat (Existeixen línies de vida)
Cobertes plana autoprotegida mineral amb accés directe desde Parc
Can Vidalet
1coberta inclinada a 2 aigües. (Existeixen línies de vida)

8cobertes inclinades
4 cares de canal interior coberta prefabricada / accés amb elevador
1coberta inclinada a dues aigües
Coberta plana de graves amb accés directe
Coberta plana amb accés directe a Edifci + Terrassa de la Galeria
coberta amb escala manual
1coberta inclinada a dues aigües
1coberta inclinada a 4 aigües
Cobertes planes a diferents nivells i accés directe
1coberta inclinada a 4 aigües

Cobertes planes i inclinades amb accesos garantits i línies de vida.
(Existeixen línies de vida)
Accesos garantits a través de escales protegides i baranes
perimetrals de protecció. IMPORTANT: Neteja d'embornals a coberta
plana. (Existeixen línies de vida)

Característiques de les cobertes

-

622,6
PB + 2PP
10,24
PB
1977,75
PB+ 2PP / PB+3PP
PB+PP (canals interiors) 9,02 / 8,7
409,52
3,42 / 6,88
3.71

INCLINADA

Tipus de coberta

Poliesportiu Can Vidalet

239,73
76,80
147,00
-

PB+2PP / PB + 3PP

PLANA
INCLINADA

H canals / Terrasses

CEM Can Vidalet

158,60
76,90
146,20
97,25
27,20

863,7

PB + PP
6,30/ 9,61 (accés C/serra del cadí

INSTALꞏLACIONS ESPORTIVES

Eugeni d'Ors (PQPI)
Escola Bressol Marta Mata
CEIP Prat de la Riba
CEIP Isidre Martí

225,9

470
-

Codi Nom Dependència

Parvulari CEIP Isidre Martí
CEIP Joan Maragall
Parvulari CEIP Joan Maragall
CEIP Gras Soler + EB la Mainada
CEIP Folch i Torres
Parvulari CEIP Folch i Torres
CEIP Lola Anglada
Parvulari Lola Anglada

195,40

1 coberta corba. Per accedir a les canals longitudinals es necessita
plataforma elevadora desde carrer.

CEIP Matilde Orduña

2.087,12

INCLINADA

Total m l canals

14.353,42

Parvulari CEIP Matilde Orduña
CEIP Can Vidalet
Total m l terrasses
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DEPENDÈNCIES MUNICPALS ESPLUGUES DE LLOBREGAT
TREBALLADOR/A
TREBALLADOR/1
TREBALLADOR/2
TREBALLADOR/3
TREBALLADOR/4
TREBALLADOR/5
TREBALLADOR/6
TREBALLADOR/7
TREBALLADOR/8
TREBALLADOR/9
TREBALLADOR/10
TREBALLADOR/11
TREBALLADOR/12
TREBALLADOR/13
TREBALLADOR/14
TREBALLADOR/15
TREBALLADOR/16
TREBALLADOR/17
TREBALLADOR/18
TREBALLADOR/19
TREBALLADOR/20
TREBALLADOR/21
TREBALLADOR/22
TREBALLADOR/23
TREBALLADOR/24
TREBALLADOR/25
TREBALLADOR/26
TREBALLADOR/27
TREBALLADOR/28
TREBALLADOR/29
TREBALLADOR/30
TREBALLADOR/31
TREBALLADOR/32
TREBALLADOR/33
TREBALLADOR/34
TREBALLADOR/35
TREBALLADOR/36
TREBALLADOR/37
TREBALLADOR/38
TREBALLADOR/39
TREBALLADOR/40
TREBALLADOR/41
TREBALLADOR/42
TREBALLADOR/43
TREBALLADOR/44
TREBALLADOR/45
TREBALLADOR/46
TREBALLADOR/47
TREBALLADOR/48
TREBALLADOR/49
TREBALLADOR/50
TREBALLADOR/51
TREBALLADOR/52
TREBALLADOR/53
TREBALLADOR/54
TREBALLADOR/55
TREBALLADOR/56
TREBALLADOR/57

ANTIGUITAT
18/04/2016
26/09/2020
05/04/2016
02/09/2010
16/02/2004
27/11/2006
21/10/2013
04/04/2016
03/08/2020
14/09/2020
08/08/2020
05/02/2003
02/10/2017
04/02/1999
10/11/1988
18/06/2007
24/02/2018
26/09/2020
26/11/2019
11/06/2015
01/09/2015
29/09/1992
01/09/2000
18/09/2016
07/09/2020
10/03/1980
01/09/2006
01/11/1989
13/03/2006
01/03/1986
08/09/2020
03/08/2020
09/10/2010
04/06/2012
11/06/2012
10/12/1990
17/09/2002
05/11/2019
01/06/2017
01/02/1982
03/08/2020
09/10/2010
22/10/2017
05/11/2012
04/09/2007
10/08/2020
01/09/1999
15/09/2016
02/03/2015
01/09/2001
17/08/2020
01/09/1998
02/05/2017
14/09/2015
03/11/2003
07/11/2016
01/04/1992

CATEGORIA
0478 - GRUPO IV - NIVEL 4
0478 - GRUPO IV - NIVEL 4
0478 - GRUPO IV - NIVEL 4
0478 - GRUPO IV - NIVEL 4
0478 - GRUPO IV - NIVEL 4
0478 - GRUPO IV - NIVEL 4
0477 - GRUPO IV - NIVEL 3
0478 - GRUPO IV - NIVEL 4
0478 - GRUPO IV - NIVEL 4
0478 - GRUPO IV - NIVEL 4
0478 - GRUPO IV - NIVEL 4
0478 - GRUPO IV - NIVEL 4
0478 - GRUPO IV - NIVEL 4
0478 - GRUPO IV - NIVEL 4
0475 - GRUPO IV - NIVEL 1
0478 - GRUPO IV - NIVEL 4
0478 - GRUPO IV - NIVEL 4
0478 - GRUPO IV - NIVEL 4
0478 - GRUPO IV - NIVEL 4
0478 - GRUPO IV - NIVEL 4
0478 - GRUPO IV - NIVEL 4
0475 - GRUPO IV - NIVEL 1
0478 - GRUPO IV - NIVEL 4
0476 - GRUPO IV - NIVEL 2
0478 - GRUPO IV - NIVEL 4
0478 - GRUPO IV - NIVEL 4
0478 - GRUPO IV - NIVEL 4
0478 - GRUPO IV - NIVEL 4
0478 - GRUPO IV - NIVEL 4
0478 - GRUPO IV - NIVEL 4
0478 - GRUPO IV - NIVEL 4
0478 - GRUPO IV - NIVEL 4
0478 - GRUPO IV - NIVEL 4
0472 - GRUPO III - NIVEL 3
0478 - GRUPO IV - NIVEL 4
0475 - GRUPO IV - NIVEL 1
0478 - GRUPO IV - NIVEL 4
0478 - GRUPO IV - NIVEL 4
0476 - GRUPO IV - NIVEL 2
0478 - GRUPO IV - NIVEL 4
0478 - GRUPO IV - NIVEL 4
0478 - GRUPO IV - NIVEL 4
0478 - GRUPO IV - NIVEL 4
0476 - GRUPO IV - NIVEL 2
0478 - GRUPO IV - NIVEL 4
0478 - GRUPO IV - NIVEL 4
0478 - GRUPO IV - NIVEL 4
0478 - GRUPO IV - NIVEL 4
0478 - GRUPO IV - NIVEL 4
0478 - GRUPO IV - NIVEL 4
0478 - GRUPO IV - NIVEL 4
0478 - GRUPO IV - NIVEL 4
0478 - GRUPO IV - NIVEL 4
0478 - GRUPO IV - NIVEL 4
0478 - GRUPO IV - NIVEL 4
0478 - GRUPO IV - NIVEL 4
0478 - GRUPO IV - NIVEL 4

Esplugues de Llobregat, 23 de novembre de 2020

CONVENI
NETEJA EDIFICIS I LOCALS CATALUNYA
NETEJA EDIFICIS I LOCALS CATALUNYA
NETEJA EDIFICIS I LOCALS CATALUNYA
NETEJA EDIFICIS I LOCALS CATALUNYA
NETEJA EDIFICIS I LOCALS CATALUNYA
NETEJA EDIFICIS I LOCALS CATALUNYA
NETEJA EDIFICIS I LOCALS CATALUNYA
NETEJA EDIFICIS I LOCALS CATALUNYA
NETEJA EDIFICIS I LOCALS CATALUNYA
NETEJA EDIFICIS I LOCALS CATALUNYA
NETEJA EDIFICIS I LOCALS CATALUNYA
NETEJA EDIFICIS I LOCALS CATALUNYA
NETEJA EDIFICIS I LOCALS CATALUNYA
NETEJA EDIFICIS I LOCALS CATALUNYA
NETEJA EDIFICIS I LOCALS CATALUNYA
NETEJA EDIFICIS I LOCALS CATALUNYA
NETEJA EDIFICIS I LOCALS CATALUNYA
NETEJA EDIFICIS I LOCALS CATALUNYA
NETEJA EDIFICIS I LOCALS CATALUNYA
NETEJA EDIFICIS I LOCALS CATALUNYA
NETEJA EDIFICIS I LOCALS CATALUNYA
NETEJA EDIFICIS I LOCALS CATALUNYA
NETEJA EDIFICIS I LOCALS CATALUNYA
NETEJA EDIFICIS I LOCALS CATALUNYA
NETEJA EDIFICIS I LOCALS CATALUNYA
NETEJA EDIFICIS I LOCALS CATALUNYA
NETEJA EDIFICIS I LOCALS CATALUNYA
NETEJA EDIFICIS I LOCALS CATALUNYA
NETEJA EDIFICIS I LOCALS CATALUNYA
NETEJA EDIFICIS I LOCALS CATALUNYA
NETEJA EDIFICIS I LOCALS CATALUNYA
NETEJA EDIFICIS I LOCALS CATALUNYA
NETEJA EDIFICIS I LOCALS CATALUNYA
NETEJA EDIFICIS I LOCALS CATALUNYA
NETEJA EDIFICIS I LOCALS CATALUNYA
NETEJA EDIFICIS I LOCALS CATALUNYA
NETEJA EDIFICIS I LOCALS CATALUNYA
NETEJA EDIFICIS I LOCALS CATALUNYA
NETEJA EDIFICIS I LOCALS CATALUNYA
NETEJA EDIFICIS I LOCALS CATALUNYA
NETEJA EDIFICIS I LOCALS CATALUNYA
NETEJA EDIFICIS I LOCALS CATALUNYA
NETEJA EDIFICIS I LOCALS CATALUNYA
NETEJA EDIFICIS I LOCALS CATALUNYA
NETEJA EDIFICIS I LOCALS CATALUNYA
NETEJA EDIFICIS I LOCALS CATALUNYA
NETEJA EDIFICIS I LOCALS CATALUNYA
NETEJA EDIFICIS I LOCALS CATALUNYA
NETEJA EDIFICIS I LOCALS CATALUNYA
NETEJA EDIFICIS I LOCALS CATALUNYA
NETEJA EDIFICIS I LOCALS CATALUNYA
NETEJA EDIFICIS I LOCALS CATALUNYA
NETEJA EDIFICIS I LOCALS CATALUNYA
NETEJA EDIFICIS I LOCALS CATALUNYA
NETEJA EDIFICIS I LOCALS CATALUNYA
NETEJA EDIFICIS I LOCALS CATALUNYA
NETEJA EDIFICIS I LOCALS CATALUNYA

CONTRACTE
189
501
189
189
189
100
100
189
401
401
401
100
189
100
100
200
189
501
100
100
289
100
100
189
401
200
289
100
100
100
410
401
100
189
100
100
200
189
189
100
401
100
189
189
189
401
100
189
189
100
230
200
100
189
289
189
100

H/SETMANA
40
37
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
34
40
18,5
40
40
34
40
40
40
40
15
30
40
40
40
40
40
40
40
40
40
7,5
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
27
30
40
40
14
40
40

SOU ANUAL
16.263,45
14.561,26
16.263,45
16.785,00
18.036,93
17.306,70
17.496,90
16.263,45
18.349,86
15.741,90
15.741,90
17.828,25
15.950,58
18.558,48
22.794,15
14.710,67
15.741,90
8.486,78
15.741,90
16.263,45
13.902,17
20.341,65
18.349,80
16.541,00
15.741,90
7.736,89
12.980,03
20.175,30
17.515,38
20.957,70
15.741,90
15.741,90
16.993,68
28.382,85
16.785,00
20.478,45
3.341,76
15.741,90
16.221,63
21.609,75
15.741,90
16.785,00
15.741,90
17.073,26
17.306,70
15.741,90
18.349,80
16.472,13
16.263,45
17.828,25
10.625,78
13.762,43
15.950,58
16.263,45
6.239,89
16.263,45
19.653,75

COST ANUAL
21.793,02
22.659,90
21.793,02
22.491,90
24.169,49
23.190,98
23.445,85
21.793,02
27.736,62
21.094,15
24.241,96
23.889,86
21.373,78
24.868,36
30.544,16
19.712,29
21.094,15
11.372,29
21.094,15
21.793,02
18.628,90
27.257,81
24.588,73
25.312,76
24.241,96
10.367,44
17.393,23
27.034,90
23.470,61
28.083,32
21.094,15
24.241,96
22.771,53
38.033,02
22.491,90
27.441,12
4.477,95
21.094,15
21.736,98
28.957,07
21.094,15
22.491,90
22.283,96
22.878,17
23.190,98
21.094,15
24.588,73
22.072,65
21.793,02
23.889,86
14.238,55
18.441,65
21.373,78
21.793,02
8.361,45
21.793,02
26.336,03
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ANNEX 9 - ACTA COMITÉ – EMPRESA PER DIES
PERSONALS DE LLIURE DISPOSICIÓ
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