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CAPÍTOL PRIMER. OBJECTE I ÀMBIT DELS TREBALLS
1. OBJECTE DEL PLEC
L’objecte del present plec és:
a) L’adjudicació a l’empresa que ofereixi les millors condicions tècnic-econòmiques,
els treballs de neteja de les dependències i edificis municipals. També queden
incloses en aquest plec edificis gestionats per l’Ajuntament de l’Escala encara que
aquest no en sigui el titular.
b) La determinació i definició de les tasques de neteja de les dependències
municipals de l’Ajuntament de l’Escala.
c) Fixar les condicions i característiques tècniques mínimes i les condicions
econòmiques màximes relatives al servei i a l’empresa adjudicatària que caldrà
que siguin constituïts com a objecte d’aquest contracte.
A més, seran objecte de l’execució del servei totes aquelles dependències municipals de
la mateixa naturalesa que s’incorporin a la gestió de l’Ajuntament durant el període de la
vigència del contracte (i per tant comportin un augment d’amidaments), de conformitat
amb les condicions establertes en aquest plec i a les condicions ofertades per
l’adjudicatari.
Així mateix, podrà quedar sense efecte la neteja d’algun local en quant aquests siguin
suprimits o cessin la seva activitat i sense compensació per l’adjudicatari. Les
esmentades ampliacions i reduccions seran aprovades per l’òrgan de contractació
competent.
El subministrament de material fungible i consumibles s’incorpora també en el present
plec.
Les activitats objecte del contracte es realitzaran tot l’any, d’acord amb la periodicitat i les
freqüències marcades en aquest plec.
Es definiran totes les tasques exigibles per dur a terme la correcta neteja de les
dependències municipals, vetllant per que aquestes estiguin sempre en perfecte estat. És
per això que l’adjudicatari haurà de lliurar el servei per fer-ho efectiu amb la màxima
disponibilitat, adequant en tots els casos, els recursos que siguin necessaris per
aconseguir-ho.
La contractació finalitzarà amb la selecció i homologació de l’empresa que hagi obtingut
la millor puntuació segons els criteris definits en el document “Criteris d’adjudicació”.
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2. NECESSITATS

DE

L’ADMINISTRACIÓ

A

SATISFER

I

ÀMBIT

TERRITORIAL
L’àmbit de prestació del contracte correspon a les infraestructures i dependències de
titularitat municipal de l’Escala, i també aquelles gestionades pel propi ens.
El manteniment de les dependències municipals és una obligació de l’ajuntament. Per
aquest motiu, i sumat al fet de falta de personal públic capacitat per realitzar aquestes
tasques, és necessari tenir contractada una empresa que garanteixi, de forma àgil i
eficaç, el seu correcte estat de neteja i higièniques.
L’empresa adjudicatària quedarà expressament habilitada i obligada a fer, per compte
propi i a petició dels tècnics i tècniques de l’Ajuntament de l’Escala o del calendari
acordat, els treballs descrits en el present plec.
Les prestacions contemplades com a millores en aquest plec s’executaran quan ho
sol·liciti el tècnic/a municipal fent ús de l’oferta proposada per l’adjudicatari.
La contractació dels treballs que en el present Plec es detallen, no admet de cap manera
la cessió de la titularitat de cap servei municipal, ni tampoc de la propietat de les
infraestructures que correspondran sempre a l’Ajuntament de l’Escala.
L’empresa adjudicatària assumirà els treballs encarregats, destinant els mitjans
personals, materials i tècnics oportuns en funció de cada treball, evitant al màxim
interferències amb l’activitat ciutadana i comercial de la població.
Només es permetrà la subcontractació d’elements aliens a l’objecte de la licitació i
aquesta no podrà ser superior al 10% del valor de contracte.
La subrogació del personal serà obligatòria per part de l’empresa adjudicatària.
A continuació es llisten les dependències municipals, i les respectives superfícies, que
formaran part del present contracte a l’inici del mateix:
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DEPENDÈNCIA
Casa Forestal
Carolingi

TREBALLS
Vivenda i vidres
Sala exposicions
Vestidors i wc

Pavelló

Despatxos, grades, passos i
magatzem
Vestidors vells
Vestidors nous
Passos i magatzem
Lavabos públics
Serveis
Sales
Escales i magatzem
Despatx i wc

Camp de fútbol

Biblioteca
Magatzem brigada
Lavabos públics
Pl Catalunya
Riells
Riba
Cementiri
Palanca (temporada estiu)
Pl Neapolis
Parc Creuet
Montgó (temporada estiu)
Casal Xalem
Ajuntament
Despatx Víctor Mora, Jutjat de
Pau
Casa del Gavià
Viver d'Empreses
Sala Polivalent. Despatxos
Sala Polivalent. Pista i escenari
Tursime Plaça Escoles i wc
Turisme oficina nord i wc
Museu de l'Anxova i de la Sal
(MASLE)
Policia Local
Policia Local. Mòduls
Alfolí

SUPERFÍCIES (M2)
125,00
80,00
273,00
864,00
85,00
158,00
180,00
15,00
28,00
295,00
67,00
32,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

Lavabos, sales, despatx,
magatzem i vidres
Vidres
Neteja vidres
Neteja manteniment i vidres
Neteja manteniment i vidres
Neteja i manteniment
Neteja i manteniment
Neteja manteniment i vidres
Neteja manteniment i vidres
Neteja, mantneiment, vidres i
vitralls
Neteja manteniment
Neteja manteniment
Neteja manteniment i vidres

280,00
1.200,00

134,00
101,00
30,00
2.200,00
135,00
70,00
550,00
385,00
30,00
1.526,00
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Can Maset
Serveis Socials (C/Gracia)
Escola bressol Ballmanetes

Escola Empúires

Escola Esculapi

Protecció civil
Tennis Escala
Esbotzada
Clos del Pastor
Centres de votacions eleccions
Casal estiu Padró
Casal estiu Empúries

TV, Ràdio, Escola d'Adults, Escola
de música, Joventut, Punt Òmnia,
Casal del Jubilat, lavabos, escales i
passos
Neteja manteniment i vidres
Neteja manteniment i vidres
Aules 1
Aules 2
Servies
Menjador
Gimnàs
Servis gimnàs
Passos i entrades
Aules 1
Aules 2
Servies
Menjador
Gimnàs
Servis gimnàs
Passos i entrades
Neteja manteniment i vidres
Neteja manteniment i vidres
Neteja manteniment i vidres
Neteja manteniment i vidres
Neteja manteniment i vidres
Neteja manteniment i vidres
Neteja manteniment i vidres

2.260,00
250,00
1.300,00
1.592,00
345,00
153,00
267,00
247,00
70,00
878,00
550,00
523,00
85,00
180,00
250,00
85,00
423,00
45,00
150,00
250,00
50,00
2.000,00
400,00
400,00

En l’annex número 01 s’adjunten a aquest plec tots els plànols disponibles per part de
l’Ajuntament de l’Escala Per les dependències que no es disposa d’informació gràfica, es
programarà un dia de visita abans de la finalització de termini de presentació d’ofertes.

3. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI
L’empresa adjudicatària del present contracte es farà càrrec dels treballs de neteja de les
dependències municipals necessaris a executar durant el període de vigència del
contracte segons les necessitats detectades pels tècnics i tècniques de l’Ajuntament de
l’Escala.
L’objecte del present plec es pot dividir fonamentalment en dos blocs:


Treballs de neteja de les dependències municipals seguint les directrius del
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present plec i del calendari pactat.


Treballs de neteja de les dependències municipals puntuals i previstes pel present
plec.

3.1. Condicions d’execució
a) Fungibles i material de neteja, productes, etc. a càrrec de l’empresa.
b) S’haurà de procedir a la subrogació del personal laboral de neteja no fix de
l’Ajuntament de l’Escala, cobrir les places vacants per jubilació o incapacitat dels/
les treballadors/es al servei de l’Ajuntament i absorbir l’actual plantilla de
netejadors/es de l'actual licitador.
c) Els horaris de treball els pot fixar l'Ajuntament.
d) Es contractarà un encarregat a mitja jornada per tal d'atendre les necessitats del
servei, intermediari amb l'Ajuntament i amb qui és fixarà les prioritats.
e) Aquelles previstes en el plec de condicions administratives particulars.
f) Planificació general del Servei de neteja:
L’empresa adjudicatària ha de presentar una Planificació General del Servei de Neteja,
per l’organització general dels serveis objecte d’aquest plec.
La Planificació General ha d’incloure:
- Programa i proposta de treball: freqüències i tipologies de les neteges programades per
a cada edifici, segons la proposta mínima de neteja proposat en aquest plec.
- Dades professionals del personal de l’empresa que s’adscrigui a cada edifici,
diferenciant entre:
· Personal bàsic.
· Personal especialista
- Hores de dedicació i horaris de neteja que l’empresa proposa per a cada edifici segons
les especificacions d’aquest plec.
- Programació de les neteges dels equips d’especialistes.
La Planificació General del Servei de neteja, s’aprovarà prèviament a la posta en marxa
del Servei i serà l’eina de coordinació entre el responsable del contracte per part de
l’empresa i els serveis tècnics de l’Ajuntament de l’Escala.
3.2. Tasques a realitzar segons la intensitat requerida
A continuació es descriuen els treballs a realitzar i la seva freqüència mínima sense
perjudici de que l’ús intensiu de determinats espais puguin requerir una major freqüència
que la indicada de caràcter general.
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a) Airejar i ventilar totes les dependències.
b) Terres: escombrar o aspirar, segons la tipologia dels espais i el seu entorn, fregar i
desinfectar, tots el paviments interiors, utilitzant productes captadors de pols.
c) Porxos: escombrar i fregar (si és necessari), porxos, voreres interiors, patis
interiors i zones similars.
d) Teixits: aspirar moquetes, catifes, tapisseries, cortines i altres elements similars.
e) Mobiliari: neteja en sec (pols) i mullat, amb baieta i netejador adequat, de tot el
mobiliari (taules, cadires, armaris, prestatges, elements decoratius, etc) inclòs
elements de vidre. En especial les ditades en les zones de més contacte.
f) Buidat i neteja de la totalitat de papereres i 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 col·locació de bosses adaptades a cada recipient.
g) Equips d’oficina: neteja en sec i mullat dels equips d’oficines com ara ordinadors,
telèfons, fax, impressores i altres aparells similars. La neteja de les pantalles dels
ordinadors s’haurà d’efectuar amb un drap de textura suau i en sec. Mai utilitzar
productes de neteja que puguin malmetre el funcionament de les pantalles planes.
h) Portes: neteja en sec (pols) i mullat de portes interiors i exteriors, per les dues
cares, inclosos el vidres, com els marcs i bastiments.
i)

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

j)

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

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

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

m) Instal·lacions: eliminació de pols, amb baieta i netejador adequat de canonades,
aparells de calefacció (radiadors), climatització, refrigeració, punts de llum
(làmpades, fluorescents,...), siguin o no de difícil accés. Les de difícil accés les
netejaran el personal especialitzat.
n) Vidres: neteja de la totalitat de vidres interiors i exteriors. La neteja dels vidres es
realitzarà per personal especialitzat de la pròpia empresa que disposarà del
material de neteja i de seguretat necessari (armilles de protecció, cordes de
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subjecció, sabatilles antilliscants, plataformes elevadores, etc.), demanant els
permisos necessaris, quan sigui el cas, per a realitzar de manera òptima aquestes
tasques. A part d’aquesta neteja general les netejadores netejaran:
- Els vidres de les portes d’accés.
- Els vidres baixos i els de les portes interiors que es netejaran periòdicament.
o) Finestres i accessoris: neteja en sec (pols) i mullat de guies, marcs, persianes,
reixes, lamel·les, claraboies, etc. Aquestes feines les realitzarà personal
especialitzat al mateix temps que els vidres.
p) Poliment i encerat mecànic amb productes antilliscants i autobrillants dels
paviments de terratzo, granits i similars que ho permetin, realitzat per personal
especialitzat.
q) Subministrament i distribució de paper higiènic, sabó per les mans, tovalloletes de
paper, rotlles de paper industrial, ambientadors i altres productes que siguin
necessaris, inclòs els dosificadors, escombretes de wc i el seu manteniment.
r) Pissarres: neteja en sec (pols) i mullat amb productes adequats.
s) Joguines i material de psicomotricitat: neteja en sec (pols) i mullat.
t) Altres serveis no descrits específicament, però que siguin necessaris per a obtenir
el nivell desitjat de neteja.
u) Feines extraordinàries. L’Ajuntament podrà sol·licitar 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 col·legis electorals del municipi, abans i desprès de cada
cita electoral.
Serveis d’urgència (fregar escapament d’aigua, netejar desperfectes degut a
inclemències del temps,...) sempre que l’Ajuntament ho requereixi.
També es farà el manteniment (regar, treure les fulles seques, etc.) de totes les plantes o
altres vegetals que es puguin trobar com a elements decoratius als respectius edificis.
3.3. Periodicitat dels treballs
Els treballs corresponents a les tasques de neteja han d’efectuar-se amb la periodicitat i
intensitat que per a cada edifici sigui necessari per a complir amb les condicions de neteja
que s’exigeixen en el present plec, d’acord amb la proposta de cada adjudicatari que
dependrà dels mitjans humans i tècnics que aquest aporti en cada cas.
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Els treballs hauran de realitzar-se en hores en què els edificis no estiguin ocupats,
sempre que sigui possible.
Podran efectuar-se de manera contínua o fraccionada, com més còmode sigui per a
l’adjudicatari, tant en dies laborals com festius.
Pel que fa als edificis escolars, aquests treballs s’efectuaran durant els períodes de
vacances en motiu dels casals d'estiu, però al començament de cada període lectiu i a la
finalització d’aquest i amb l’antelació necessària, després de les vacances d’estiu, Nadal,
Setmana Santa, haurà d’efectuar-se una neteja a fons, que comprendrà la que figura com
a compendi de totes les anteriors, inclosa la neteja mensual.
En els contractes de serveis que siguin de tracte successiu el contractista està obligat a
presentar un programa de treball que serà aprovat per l’òrgan de contractació conforme a
l’establert a l’article 198 del RGLCAP. L'adjudicatari està obligat a presentar el programa
de treball en el termini de 15 dies a comptar des de la notificació de l'adjudicació definitiva
del contracte.
L'adjudicatari ha d’indicar els noms de les persones adscrites a l'empresa que té previst
designar i que compleixen els requisits que s’exigiran en el moment de la seva acceptació
per l'Administració. L'adjudicatari estarà obligat a assignar per a l'execució dels treballs a
què es refereix aquest plec, els facultatius, el nom dels quals figuri en la seva oferta, amb
la dedicació definida en aquesta. Per consegüent, durant la vigència del contracte, el
personal assignat a aquest amb dedicació completa, no podrà intervenir en un altre
treball. Així mateix, l'adjudicatari no podrà substituir el personal facultatiu establert en la
seva oferta, sense l’expressa autorització del responsable dels treballs.
Si durant el desenvolupament del treball es detectés la conveniència o necessitat de la
seva modificació o la realització d’actuacions no contractades, ha d’actuar- se en la forma
prevista en els articles 194 i 195, 202 de la LCSP. Cada vegada que es modifiquen les
condicions contractuals, el contractista queda obligat a l’actualització del programa de
treballs.
El contractista és el responsable de la qualitat tècnica dels treballs que realitzi i de les
prestacions i els serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixen per a
l’Administració i per a tercers de les omissions, els errors, els mètodes inadequats i les
conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
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Periodicitats:

Biblioteca
(de dilluns a
dissabte)
2,5 hores/dia

Pavelló esportiu
( dill a div, 3h/dia)

Camp de futbol
de dill a div 2
h/dia

Diària
Dies alterns
Setmanalment
Mensualment
Neteja del paviment (escombrar o
mopa)
Recollida de papers, deixalles, i residus en genral que hi hagi a
terra
Buidatge de papereres i cendres exteriors
Col·locació de les bosses d'escombreries a l'exterior per ser recollides
Treure la pols de mobles, prestetgeries, portes, baranes, ordinadors, impresosres, teclats,
etc
Desinfecció de sanitàris
Neteja de millralls, marbres, aixetes, portes interiors, paperes i escombretes
Escombrar i fregar paviments
Reposar sabó de ph neutre, paper higiènic de doble full, i paper eixugamans
Fregar sales, escales i passos
Neteja mobles de taques i altres
Fregar magatzem
Treure la pols a les baranes
Netejar portes i panys
Esteranyinar
Aplicació de protector brillantador a tots els mobles de fusta
Neteja de vidres
Enrajolat de parets wc
Neteja del paviment (escombrar o mopa) dels vestidors
Recollida de papers, deixalles, i residus en genral que hi hagi a
terra
Buidatge de papereres i cendres exteriors
Desinfecció de sanitaris i dutxes
Neteja de millralls, marbres, aixetes, portes interiors, paperes i escombretes
Escombrar i fregar paviments
Reposar sabó de ph neutre, paper higiènic de doble full, i paper eixugamans
Fregar lavabos i vestidors
Passar la mopa als despatxos, passos, grades i magatzems
Fregar els despatxos, passos, grades i magatzems
Netejar portes i panys
Esteranyinar
Aplicació de protector brillantador a tots els mobles de fusta
Neteja de vidres
Enrajolat de parets wc
Dimecres i dijous, passar la mopa o escombrar els vestidors
Buidatge de papereres i cendres exteriors
Desinfecció de sanitaris i dutxes
Neteja de millralls, marbres, aixetes, portes interiors, paperes i escombretes
Escombrar i fregar paviments
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Casa forestal
2 cops/any (32h)
Magatzem
brigada
1 h/ setmana

Centre cívic
Xalem
2 h/2 cops set
WC Plaça
Catalunya
WC Riells
WC la Riba (platja
l'Escala)
WC Cementiri
WC Plaça
Neapolis
WC Parc Creuet
WC Palanca
(estiu)
WC Montgó
(estiu)
Turisme of Nord
Turisme pl
Escoles
Viver d'empreses
2 h/ setmana
Tuisme oficina
prinipal
2h/dia
Turisme Oficina
Nord
6h/set
Masle

Reposar sabó de ph neutre, paper higiènic de doble full, i paper eixugamans
Fregar lavabos i vestidors
Passar la mopa als passos, grades i magatzems
Netejar portes i panys
Esteranyinar
Aplicació de protector brillantador a tots els mobles de fusta
Neteja de vidres
Enrajolat de parets wc
Neteja a fons vivenda i vidres per setmana santa i estiu

Neteja del paviment (escombrar o mopa)
Recollir papers,deixalles i residus en general
Buidatge de papereres
Treure la pols
Desinfecció de sanitaris i dutxes
Neteja de miralls, marbres, aixetes, portes interiors, papereres i esombretes
Reposar sabó de ph neutre, paper higiènic de doble full, i paper eixugamans
Fregar el paviment
Netejar vidres*
* 2 cops/any
Esteranyinar*
Neteja de portes i panys*
Neteja integral
Neteja de vidres 4 cops/any
Hivern :1 d'octubre a 31 de maig
Estiu: 1 de juny a 30 de setembre

1 cop/dia
2 cops/dia

4 h/dia
8 h/dia (4 matí + 4 tarda)

Obrir i tancar diariament

Netejar zones comunes (serveis, sala, passos i entrades)
Vidres
2 cops/mes
Neteja diària
2 hores/dia
Vidres
2 cops/mes
Neteja diària estiu (juny, juliol i agost), setmana
santa
1 h/dia
Neteja a fons oficina i vidres per inici desetmana santa i estiu
10 h/ intervenció
Neteja integral i vidres
2 cops/mes
Neteja diària
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2 h/dia
Sala polivalent
2,5h /set
Policia Local
Casa El Gavià I
Carolingi
Serveis Socials
(c/ de gràcia)
4
hores/intervenció
Alfolí
4 h/dia
Ajuntament de
l'Escala
Can Masset.
Escola de música
5,5 h/dia
Can Masset.
Casal d'avis

Neteja diària
Neteja vitralls
Neteja diària

3 hores/dia

Neteja

4 cops/any

Neteja

4 cops/any

3,5 hores/dia (de dill a dg)
(2 h matí + 1,5 h tarda)

Neteja diària

Neteja diària durant peridoe de vacances personal Ajuntament. 130 h/any
Neteja diària
Neteja
vidres

4 cops/any

Neteja diària
Neteja
vidres
Neteja 2 cops setmana

5,5 h/dia
Tennis L'Escala
4h/set
Esbotzada
Neteja diària
2 h/2 cops set
Casal estiu
Empúries
Neteja diària juliol i agost
8h/setmana
Casal estiu Padró Neteja diària juliol i agost
8h/setmana
Clos del Pastor
2h/setmana
Escola Empúries
Aules

4 cops/any

Passar la mopa o escombrar tot el paviment
Fregar les aules d'educació infantil
Recollir els papers, les deixalles i els residus en general que hi hagi per
terra
Buidar les papereres i els cendrers exteriors
Preparació de les bosses d'escombraries i situar-les al punt exterior de recollida
Treure la pols dels mobles, portes, estris de les baranes, ordinadors, impressores i teclats
Desinfecció d'aparells telefònics
Netejar i desinfectar els lavabos
Reposar el sabó de PH neutre, el paper higènic de doble full i el paper eixugamans
Buidar les papereres i contenidors higènics
Fregar aules i passadissos
Netejar els mobles de taques i d'altres
Netejar portes i panys
Esteranyinar
Aplicació de protector abrillantador a tos els mobles de fusta
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Neteja de difusors de llum, de pissarres
Neteja de vidres
Neteja tuberies (2 intervencions/any,
25h/intervenció)
Aules segona
(despatsosala
de reunions i
professors
fotocòpies)

Passar la mopa o aspirar tot el paviment i les catifes
Treure la pols del mobiliari i altres
Buidar papereres i cendrers
Treure la pols de les baranes

Gimnàs del
col·legi

Passar la mopa per tot el paviment
Treure la pols del mobiliari i altres
Buidar papereres
Treure taques
Fregar tot el paviment
Neteja del mateial esprotiu amb productes adequets
Neteja de vidres, finestres, persianes, punts de llum, marcs de portes i finestres, mobles a
fons i d'altres per vacances de Nadal, estiu i semtana santa
Passos i entrades Buidar papereres i cendrers
Passar la mopa per tot el paviment
Treure la pols del mobiliari, dels taulells i altres
Treure la pols i ditades de les portes d'accés de vidre
Fregar el paviment amb detergent i escombrar l'accés exterior
2cops/setmana
Netejar les portes d'accés
Netejar catifes i estores
Escales
Passar la mopa al paviment
Treur ela pols dels passamans
Fregar el paviment amb detergent
Netejar difusors de la llum de les pissares
Serveis
Desinfecció de sanitaris
Neteja de miralls, marbres, aixetes, portes interiors, paperes i scombretes
Escombrar i fregar paviment
Reposar el sabó de PH neutre, el paper higènic de doble full i el paper eixugamans
Enrajolat parets

Escola Esculapi
Aules

Passar la mopa o escombrar tot el paviment
Fregar les aules d'educació infantil
Recollir els papers, les deixalles i els residus en general que hi hagi per
terra
Buidar les papereres i els cendrers exteriors
Preparació de les bosses d'escombraries i situar-les al punt exterior de recollida
Treure la pols dels mobles, portes, estris de les baranes, ordinadors, impressores i teclats
Desinfecció d'aparells telefònics
Netejar i desinfectar els lavabos
Reposar el sabó de PH neutre, el paper higènic de doble full i el paper eixugamans
Buidar les papereres i contenidors higènics
Fregar aules i passadissos
Netejar els mobles de taques i d'altres
Netejar portes i panys
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Esteranyinar
Aplicació de protector abrillantador a tos els mobles de fusta
Neteja de difusors de llum, de pissarres
Neteja de vidres
Neteja tuberies (2 intervencions/any,
25h/intervenció)
Gimnàs del
col·legi

Passar la mopa per tot el paviment
Treure la pols del mobiliari i altres
Buidar papereres
Treure taques
Fregar tot el paviment
Neteja del mateial esprotiu amb productes adequets
Neteja de vidres, finestres, persianes, punts de llum, marcs de portes i finestres, mobles a
fons i d'altres per vacances de Nadal, estiu i semtana santa
Passos i entrades Buidar papereres i cendrers
Passar la mopa per tot el paviment
Treure la pols del mobiliari, dels taulells i altres
Treure la pols i ditades de les portes d'accés de vidre
Fregar el paviment amb detergent i escombrar l'accés exterior
2cops/setmana
Netejar les portes d'accés
Netejar catifes i estores
Escales
Passar la mopa al paviment
Treur ela pols dels passamans
Fregar el paviment amb detergent
Netejar difusors de la llum de les pissares
Serveis
Desinfecció de sanitaris
Neteja de miralls, marbres, aixetes, portes interiors, paperes i scombretes
Escombrar i fregar paviment
Reposar el sabó de PH neutre, el paper higènic de doble full i el paper eixugamans
Enrajolat parets

Llar d'infants
Ballmanetes
Aules

Passar la mopa o escombrar tot el paviment
Fregar les aules d'educació infantil
Recollir els papers, les deixalles i els residus en general que hi hagi per
terra
Buidar les papereres i els cendrers exteriors
Preparació de les bosses d'escombraries i situar-les al punt exterior de recollida
Treure la pols dels mobles, portes, estris de les baranes, ordinadors, impressores i teclats
Desinfecció d'aparells telefònics
Netejar i desinfectar els lavabos
Reposar el sabó de PH neutre, el paper higènic de doble full i el paper eixugamans
Buidar les papereres i contenidors higènics
Fregar aules i passadissos
Netejar els mobles de taques i d'altres
Netejar portes i panys
Esteranyinar
Aplicació de protector abrillantador a tos els mobles de fusta
Neteja de difusors de llum, de pissarres
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Neteja de vidres
Neteja tuberies (2 intervencions/any,
25h/intervenció)
Passos i entrades Buidar papereres i cendrers
Passar la mopa per tot el paviment
Treure la pols del mobiliari, dels taulells i altres
Treure la pols i ditades de les portes d'accés de vidre
Fregar el paviment amb detergent i escombrar l'accés exterior
2cops/setmana
Netejar les portes d'accés
Netejar catifes i estores
Serveis
Desinfecció de sanitaris
Neteja de miralls, marbres, aixetes, portes interiors, paperes i scombretes
Escombrar i fregar paviment
Reposar el sabó de PH neutre, el paper higènic de doble full i el paper eixugamans
Enrajolat parets

Per a la neteja de vidres de cada dependència es presenta la següent taula, on s’indica
també les hores necessàries per realitzar el servei.
Sala Polivalent
Turimse pl Escoles
Turisme Nord
Viver d'empreses
Biblioteca
Can Maset
Xalem
Jubilats
Ajuntament
Gavià
Serveis Socials, Casa
del Mar, Despatx
Víctor Mora
CEIP Empúries
CEIP Esculapi
Casa forestal
(plataforma)
Museu Anxova MASLE
Ballmanetes
Espai Jove
Tennis l'Escala
Alfolí
Pavelló (plataforma)

GENER

FEBRER

MARÇ

2

2

2

2
3
2
3

2
3
2
3

3

ABRIL
16
2
6

JUNY

JULIOL

AGOST

SETEMBRE

2

2
6

2
2
2
3
2
3

2
2

2
2
2
3
2
3

2
3
2
3

3

6

MAIG

3

6

26

6

26
1

26

3

6
26

3

3

6
26

87
58

16

40
2
4
5

5

2
3
2
3

2

3

12

5

2

87
58

16

2

NOVEMBRE DESEMBRE

6

3

87
58

3

26
1

1

3

OCTUBRE
16
2

12
40
2

5
36

5

5

2
4
5

2
5

5

5
36

2
4
5

5

Per la neteja dels lavabos públics es presenta la taula següent on s’indica la freqüència
que s’hauran de netejar.
Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre Octubre

Novembre Desembre

Plaça Catalunya
Riells
Riba
Cementiri
Plaça Neapolis
Parc Creuet
Palanca (temporada estiu)
Montgó (temporada estiu)
Turisme nord
Turisme plaça Escoles
Freqüència

1 diari
2 diaris
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3.4. Altres operacions no periòdiques
En qualsevol cas es realitzaran treballs imprevistos, com per exemple: recollida de líquids
per ruptura o abocament de recipients, retirada de vidres trencats, etc.
S'efectuaran els treballs de neteja necessaris després de la realització de petites obres de
manteniment o treballs de pintura en qualsevol de les dependències.
En cas de trasllat d'unitats o despatxos, s'efectuarà la neteja a fons dels locals afectats,
amb abrillantat de paviments, encara que ja s'hagués realitzat dins del període establert.
En el supòsit eventual de vaga legalment convocada, l'empresa adjudicatària establirà els
serveis mínims que indiqui l'autoritat competent. Així mateix, haurà d'estar en contacte
permanent amb el responsable del centre per informar puntualment del desenvolupament
i incidència de l'esmentada vaga. Una vegada finalitzada la vaga de neteja, l'empresa
haurà de presentar obligatòriament amb la conformitat del responsable de cada edifici un
informe individualitzat a la persona responsable del contracte. S’hi faran constar els
serveis mínims prestats, el nombre d'hores que s'hagin deixat de fer en el seu cas i els
incompliments resultants. Finalment, l'empresa haurà de netejar i deixar en condicions
l’edifici amb la major brevetat i sense cap càrrec per l’Ajuntament.
3.5. Calendari i horaris
El servei contractat es prestarà de forma habitual de dilluns a divendres, excepte a les
dependències per a les quals s’indiqui el contrari.
Les dependències de la Policia, de l’Alfolí i les oficines de turisme s’hi realitzarà el servei
de dilluns a diumenge.
Es consideren dies festius:
• Els diumenges.
• Els dies fixats com a festius al calendari laboral del Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya.
• Les dues festes locals.
Es considera horari diürn el comprès entre les 6:00 i les 22:00 hores.
Tots els serveis hauran d’estar coberts en la seva totalitat durant tots els mesos de l’any,
inclosos els períodes de vacances, exceptuant els expressament exclosos en aquest
plec.
L’horari s’establirà concretament per a cada centre o dependència, realitzant
preferentment les tasques de neteja en l’horari més adient possible tenint en compte
l’estalvi de consums.
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S’intentarà evitar tenir les dependències obertes fora de l’horari d’ús i minimitzar les
molèsties als usuaris, amb l’objectiu que la pròpia neteja sigui el més eficient possible. La
recomanació és la de no sobrepassar l’horari de 6:00h del matí a les 21:00h per aprofitar
al màxim les hores de llum natural i portar a terme el servei aprofitant la mínima presència
d’usuaris.
Els horaris establerts per cada dependència o equipament, així com el nombre d’hores
assignades a cada centre seran susceptibles de modificació per necessitats de cada
equipament o quan circumstàncies d'interès general ho requereixin. La modificació
corresponent haurà de ser comunicada per escrit amb l’antelació mínima de 72 hores,
necessària per tal d’organitzar el servei.
L’adjudicatari, per una millora continua durant la vigència del contracte, podrà proposar
canvis d’horari o de distribució als diferents centres 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.
Tot el personal adscrit al contracte haurà de poder netejar en qualsevol dels horaris
previstos per l’empresa i l’Ajuntament.
3.6. Serveis d’emergència d’acció immediata
amb les actuacions corresponents, per atendre les possibles eventualitats davant de les
emergències que es puguin produir (inundacions, nevades, incendis, esllavissades de
terres i altres situacions extraordinàries).
L’adjudicatari disposarà d’un equip de primera intervenció 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. Per poder oferir aquest servei l’adjudicatari
disposarà d’un telèfon per emergències que haurà d’estar operatiu les 24 hores del dia,
els 365 dies de l’any.
L’ordre per a la realització d’un servei de neteja d’emergència es farà pels mitjans de
comunicació pactats entre el responsable del contractista i la persona responsable de
l’Ajuntament, que estudiaran conjuntament les condicions per a dur a terme aquest treball
d’urgència, tenint especial cura en què la realització d’aquest treball es faci en condicions
adequades de seguretat.
Les hores realitzades com a conseqüència dels serveis d’emergència aniran a compte de
a bossa extra d’hores si existís i, en cas contrari, es facturaran d’acord amb els preus
unitaris presentats en la corresponent oferta.

Pintor Massanet, 34- 17130 l’Escala (Girona) – Tel. (+34) 972 774848 – Fax (+34) 972 774284 –www.lescala.cat Nif P1706800H
20

Ajuntament de l’Escala
vila marinera

DURADA DEL CONTRACTE
La durada del contracte serà de 4 (quatre) anys i prorrogable 1 (un) any més (4+1),
d’acord amb les condicions reguladores del plec de clàusules administratives particulars
(PCAP).

4. OBLIGACIONS GENERALS DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRA
L’empresa adjudicatària, tal com marca la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) i el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals (ROAS), tindrà les següents
obligacions:
g) Prestar els serveis ajustant-se als Reglaments municipals dels serveis vigents.
h) Realitzar els treballs de neteja de les dependències municipals encarregats pels
tècnics municipals.
i)

Realitzar els treballs dins els terminis establerts i/o pactats, i sense demores
injustificades.

j)

Posar a disposició de l’Ajuntament de l’Escala un telèfon permanent de contacte, i
un mínim de mitjans humans i materials per fer front als treballs encarregats pels
tècnics i tècniques municipals.

k) Informar a l’Ajuntament de totes les actuacions realitzades.
l)

Complir rigorosament la legislació laboral, fiscal i sanitària i de seguretat.

m) Reparar els danys i indemnitzar els perjudicis que pugin causar a l’Ajuntament o a
tercers, per causa d’una actuació ineficient per part seva.
n) Contractar una pòlissa d’assegurances que cobreixi la responsabilitat civil i
mediambiental dels danys que pugui causar.

5. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
El pressupost base de licitació, de caràcter estimat i orientatiu, corresponent a la primera
anualitat del contracte, i es justifica segons la memòria econòmica.
El pressupost anual del contracte ascendeix a 363.587,78 €, sense IVA, i el valor estimat
del contracte és de 1.817.938,22 €.
D’acord amb la disposició addicional tercera de la LCSP es tracta d’una contractació
anticipada, que es finançarà amb càrrec al pressupost 2022 i en conseqüència,
l’adjudicació quedarà subjecte a la condició suspensiva de l’efectiva consolidació dels
recursos que ha de finançar el present.
Les partides pressupostàries assignades a la despesa (inclòs l’IVA) són les següents:


2021/08 920 22700 01: S. NETEJA INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

Pintor Massanet, 34- 17130 l’Escala (Girona) – Tel. (+34) 972 774848 – Fax (+34) 972 774284 –www.lescala.cat Nif P1706800H
21

Ajuntament de l’Escala
vila marinera

Els preus o valors econòmics referits en aquest plec i en el plec de prescripcions
administratives s’expressen sense l’IVA que pugui correspondre, que es considera partida
independent. Tampoc es reflecteixen la resta de tributs que puguin resultar d’aplicació.
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Els preus que s’indiquen a continuació tenen caràcter de màxims, i s’haurà de presentar
oferta a la baixa amb l’IVA com a partida independent.
El preu inclou el cost de la mà d’obra, maquinària, transport, eines, material fungible,
benefici industrial, despeses generals o qualsevol altre concepte (a excepció de l’IVA)
que siguin necessaris per efectuar el treball, sense que això suposi un augment del preu
ofert encara que no estiguin totalment descrits en el concepte.

CAPÍTOL SEGON. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS
6. TASQUES A REALITZAR
6.1. Horaris realització de serveis
Els treballs es realitzaran dins l’horari habitual de treball, considerant-se com a tal de
6.00h a 22.00h de dilluns a divendres, i amb la flexibilitat que l’empresa adjudicatària
contempli dins la seva estructura i vers els seus treballadors. En situacions d’urgència i a
criteri dels tècnics municipals s’acceptarà la realització de treballs fora d’aquest horari.
6.2. Execució dels treballs
Els treballs a realitzar, a petició dels tècnics municipals, es defineixen a continuació:
a) Execució de treballs de neteja a les dependències i equipaments municipals.
b) Transport dels residus generats a la deixalleria. Caldrà gestionar-los tenint en
compte la normativa vigent des del punt de vista mediambiental i les ordenances
municipals.
c) Deixar les zones de treballs lliure de residus i runes, i en disposició per ser
utilitzada en condicions normals un cop finalitzat els treballs.
6.3. Metodologies i tècniques a emprar
Els productes i tècniques amb què s'ha d'efectuar la prestació del servei de neteja seran
els que s'especifiquen a continuació en els quatre grups següents: paviments, parets i
sostres, equipaments, portes i finestres:
6.3.1. Paviments
Quan les circumstàncies ho permetin es procedirà al condicionament previ dels
paviments, de manera que el manteniment posterior de la seva superfície es faciliti i
racionalitzi al màxim, amb l’objectiu d’aconseguir una eliminació més ràpida i eficaç de la
brutícia, així com un major grau d’higiene i estètica.
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Els paviments es netejaran de la següent manera:
Marbre i terratzo:
Cal aspirar-lo i fregar-lo amb sabons neutres o detergents líquids. No s'han d'utilitzar
salfumants, detergents alcalins com la sosa càustica, ni productes abrasius.
- Periòdicament caldrà abrillantar o cristal·litzar aquests terres amb sal oxàlica i "sello" o
un producte (tipus COOR o similar) i rotatives amb llana d’acer gruixut (previ fregat i
decapat mecànic del paviment).
Gres:
Aspirar i mopejar a més a més d’un fregat a fons, d’acord amb les freqüències
establertes.
Granit artificial i mosaic hidràulic:
Escombrada humida o similar. Es fregarà amb
desinfectant i detergents neutres abrillantadors (sense hidròxid de potassis o de sodi,
peròxid d’hidrogen, hipoclorit de calci o de sodi, no abrasius). Aquests terres no admeten
cap tipus de tractament, en especial les emulsions de polímers.
Parquet de fusta i suro:
Si està envernissat, cal passar-hi un drap humit “mop–sec” amb productes antilliscants i
detergent neutre o amb una baieta molt escorreguda perquè no es pot xopar ni utilitzar
aigua calenta.
Pedra tallada:
S'han de fregar amb aigua tèbia i sabó i esbandir-les amb aigua i una mica de detergent.
Pissarra i pedra llisa:
S'han de fregar amb algun producte de neteja de sòls o amb sosa diluïda amb aigua. No
s'han de fregar amb sabó.
Ciment i formigó:
Cal fregar-los amb un "motxo" humit o amb un raspall xop d'aigua i detergent neutre
sense àcids.
Asfalts:
Cal fregar-los amb una esponja humida amb un detergent suau i esbandir-los. No s'han
d'utilitzar productes abrasius ni detergents en pols. Es poden protegir de les taques d'oli
amb productes anticarburants.
Sintètics, cautxú, linòleum, vinílic i altres derivats del PVC:
- Fregat humit amb baieta i gasa humida (mop-sec).
- Decapat no alcalí dels paviments.
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- Enlluentat amb cera auto abrillantadora, amb capa antipols i emulsions per a taques.
- Manteniment periòdic amb mètode esprai (màquina d’alta velocitat i aplicació
d’emulsions acríliques auto abrillantadores i antilliscants).
- Segellat dels paviments (no s'han d'utilitzar productes dissolvents).
Moquetes i catifes:
Aspirar diàriament i periòdicament es netejarà amb màquina rotativa amb disc de pèl
suau.
Diversos:
S’evitarà l’ús de detergents i altres productes àcids en els paviments que puguin ser
afectats per aquests agents, utilitzant exclusivament pasta de sabó neutre.
6.4. Parets, sostres i cornises
Independentment de l'eliminació permanent de les taques produïdes sobre aquestes
superfícies, que es netejaran a mesura que es detectin, es procedirà a netejar-les amb
ells estris adequats segons el material (pintures, accessoris d'acer inoxidable, etc.),
sempre d'acord amb la periodicitat establerta. Els sostres i parets es mantindran lliures de
pols i teranyines mitjançant raspalls amb colze i aspiradors proveïts d'un mànec
telescòpic que permeti l'accés a qualsevol punt. Si el seu recobriment superficial ho
permet, aquests espais se sotmetran periòdicament a una fregada amb raspalls de la
suavitat apropiada i amb detergents neutres.
• Obra vista: Cal raspallar les parets i passar-hi l'aspirador. Les taques petites es poden
rentar amb aigua calenta i una mica de sosa, aclarint-les bé després. Si se'n vol facilitar la
neteja es poden tractar superficialment amb un producte impermeabilitzant mat.
• Rajoles ceràmiques: Cal fregar les rajoles amb aigua calenta i detergent amoniacal per
desinfectar-les.
• Revestiments de suro: Cal treure'ls la pols amb un aspirador.
• Estucats: Cal rentar-los amb un drap humit amb aigua i detergent (per després
esbandirlos).
• Pintura a la cola: No es pot rentar i les taques es poden treure amb una goma tova
d'esborrar llapis.
• Pintura plàstica: Cal rentar-la amb un drap una mica humit amb aigua calenta i detergent
sense sabó.
• Pintura a l'esmalt: Cal rentar-la amb aigua tèbia i detergent (per després esbandir-la).
• Emblanquinats: Únicament cal treure'n la pols perquè no es poden rentar.
• Persianes i cortines: Es netejaran amb aspiradors de pols/baietes humides de productes
Pintor Massanet, 34- 17130 l’Escala (Girona) – Tel. (+34) 972 774848 – Fax (+34) 972 774284 –www.lescala.cat Nif P1706800H
25

Ajuntament de l’Escala
vila marinera
detergents adients.
• Sostres: No s'han de rentar, cal treure'n solament la pols i les teranyines.
6.4.1. Passadissos i zones comunes
Es procedirà diàriament a una escombrada en sec amb mopa i aerosol captador de pols,
depenent de la brutícia existent i, d'acord amb la freqüència, s'efectuarà una fregada,
sempre amb detergent neutre.
6.4.2. Escales
Per a l'escombrada s'utilitzarà el sistema del “mopeado” amb cel·lulosa, que garanteix
l'eliminació de pols de fins a 0,02 micres. Es fregarà l'escala principal d'entrada a l'edifici
segons la freqüència necessària. D'altra banda, per a les baranes s'utilitzaran productes
especials de protecció, tenint en compte el material del qual estiguin fetes. Es prestarà
especial atenció a les acumulacions de pols entre els barrots de les baranes.
6.4.3. Portes i finestres
Vidres:
- S'han de netejar només amb aigua, preferentment tèbia, i assecar-los, o utilitzar un
detergent neutre (sense CFC) i després s'han d'esbandir. Utilitzar el kit neteja vidres
(rascador amb llavis de goma, extensible, etc.,). No s'han de fregar amb un drap sec, ja
que el vidre es podria ratllar.
- En el servei dels vidres s’inclourà la neteja dels perfils de mampares i finestres i, en el
cas de les finestres, la neteja dels escopidors.
- Es consideren vidres de difícil accés aquells a què, per la seva ubicació, no es pugui
accedir per mitjans convencionals (escala i/o mànec telescòpic). Les empreses licitadores
hauran d'exposar en el seu projecte tècnic els mitjans de què disposen i que empraran
per a la neteja d'aquest tipus de vidre (bastides, aparells elevadors, plomes, especialistes
en treballs verticals, etc.). Com a mínim les empreses hauran de comptar amb escales de
tres metres d'altura.
Tancaments pintats i envernissats:
- Es netegen amb aigua tèbia i, si cal, amb un detergent neutre. Després s'han
d'esbandir.
- Tancaments d'alumini anoditzat, PVC i acer inoxidable: S'han de netejar amb detergents
no alcalins i aigua calenta. Cal utilitzar un drap suau o una esponja.
- Elements metàl·lics: Si estan pintats s'han de netejar com els tancaments. Si no ho
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estan cal netejar- los amb aigua i detergent. Si són de llautó, es poden abrillantar amb un
producte especial.
- Els frecs o taques en portes o accessos als recintes (marcs, interruptors, tiradors, poms,
etc.) s’eliminaran amb freqüència perquè estiguin tothora en perfectes condicions de
neteja.
6.4.4. Façanes
Totes les façanes exteriors es tractaran amb productes i maquinària adequats per tal de
garantir-ne el seu estat de neteja. Se’n retirarà la pols i possibles taques o guixades amb
retoladors. Sempre s’utilitzaran productes que no espatllin el material arquitectònic, i en
cas de dubte, es consultaran prèviament els responsables del centre. En cas de trobar-hi
grafitis, s’avisarà a la persona responsable del contracte que derivarà el servei de retirada
a l’empresa de neteja viària.
6.4.5. Espais exteriors
Els espais considerats exteriors (patis, terrasses, aparcaments, viaris, zones d'accés,
etc.) requereixen de dos tipus de neteja:
Recollida de sòlids: recollida de tots els objectes de mida superior a 2-3 cm (per exemple,
un cigar).
Escombrada: amb escombra dura o de bruc per treure partícules inferiors a 2-3 cm, com
a pols o material d'un altre origen.
Reg: amb aigua, per eliminar la pols i un altre tipus de brutícia de petita mida i taques
adherides. En cas de taques en general i de grassa en concret, caldrà preveure la
utilització de productes adequats per a la seva supressió.
6.4.6. Equipaments
• Lavabos:
- Sempre s’utilitzarà una baieta especial i única pels lavabos, amb codi de color diferent
de la que s’utilitza en altres dependències, amb una solució de detergent i desinfectant.
També s’utilitzarà un desincrustant per eliminar qualsevol resta de brutícia en els colzes i
racons dels WC i un detergent àcid setmanalment per eliminar la brutícia mineral del WC.
- És convenient utilitzar un desinfectant amb gran poder bactericida en WC, forats
d’aixetes, piques, plats de dutxa i altres desguassos. Per aquest ús es podrà utilitzar
hipoclorit sòdic (lleixiu). En cap cas, però, es permet l’ús generalitzat a tota la instal·lació
o fora dels espais esmentats.
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- Els aparells d'esmalt vitri i de porcellana s'han de netejar freqüentment amb un
detergent suau (sense àcid fosfòric, muriàtic, oxàlic, paradiclorobenzina i hipoclorit de
sodi). No s'han d'utilitzar productes abrasius ni lleixiu. Cal netejar els aparells acrílics amb
detergent de fregar vaixella mitjançant un drap suau o cotó fluix.
• Wàters: S'ha de fregar l'interior del wàter amb una escombreta. Cal utilitzar decapants
àcids lleixius i detergents (sense formaldehid, fenols, glicol de dietil o de metilè i
clorofenols).
• Aixetes: Cal netejar-les freqüentment amb un raspall o un drap humit amb detergent
anti-calç per a cromats.
• Armaris: Si són de làmines plàstiques cal netejar-los amb aigua i sabó. No s'han
d'utilitzar productes abrasius. Si la superfície és d'un altre material, s'han de netejar
d'acord amb la seva composició.
• Radiadors: Cal treure'n la pols amb un aspirador o amb un raspall especial.
• Miralls: Cal netejar-los com els vidres.
• Lluminàries i punts de llum: Els equips d'il·luminació es netejaran amb un drap en la
seva part externa i amb la periodicitat que exigeixi el seu estat. • Plaques dels
mecanismes elèctrics: Abans de netejar les plaques cal desconnectar la instal·lació
elèctrica. S'han de netejar amb un drap lleugerament humit d'aigua i detergent. Tornar a
connectar l’electricitat una vegada s'han assecat les plaques.
• Reixes de ventilació i climatització: Cal netejar-les com els elements metàl·lics de les
portes i finestres. Es prestarà especial atenció a la neteja dels llocs de difícil accés i/o on
sol acumular-se la pols. Aquest punt comprèn reductes tan variats com entornpeus,
reixetes d'aireig, canaletes, ranures, etc.
• Elements metàl·lics (llevat de les reixes): Fregar amb productes de neteja de metalls
adients (exempts d'amoníacs) i per als cromats utilitzar detergents neutres assecant-los
amb camussa.
• Mobiliari i altres elements de fusta: Netejar amb camussa humida amb detergent
abrillantador específic per a la fusta o el metall (sense xilol, tricloroetilè i el tutol).
• Tapisseries, catifes i moquetes: Seran aspirades mecànicament, rentades amb escuma
seca (d’assecament ràpid) i productes especials per a tapisseries (utilitzant sabons
neutres o lleugerament àcids. Si es tracta de catifes o moquetes de fibra sintètica
s’afegirà un additiu bàsic a base de fosfats) fins eliminar-ne les taques i després
pentinades a fons (no s'ha d'utilitzar mai sabó).
• Papereres: Es buidaran diàriament i si fos necessari es netejarà el fons amb un drap
humit i detergent. Per a les papereres de rebuig (inclosos les dels lavabos de les
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senyores) i multiproducte (paper/cartró i envasos, incloent les previstes per al paper
d’eixugar les mans dels lavabos) s’hi col·locaran bosses de plàstic i per als cubells de
matèria orgànica les bosses seran compostables. S’acceptarà no substituir la bossa
diàriament si en les restes no hi ha cap substància que hi hagi quedat adherida o que
pugui provocar olors, però serà obligatori substituir-les almenys cada setmana.
• Equips informàtics, telèfons i audiovisuals:
- Es tractaran amb productes que no perjudiquin la ionodicitat.
- Els racons que siguin poc accessibles poden ruixar-se amb un esprai desinfectant.
- Els productes utilitzats seran de reconeguda garantia dins del mercat, per aconseguir la
desinfecció de les dependències objecte dels serveis, amb subjecció en tot cas a la
normativa vigent (sent recomanables els fabricats a base d’aldehids, derivats fenòlics o
cresílics).
- Tots els telèfons es desempolsegaran (amb baieta) i es fregaran, a més de desinfectarse molt especialment l'auricular per ser la part més crítica i la que requereix, per higiene,
una major atenció.
• Ascensors i muntacàrregues:
- Netejar setmanalment a fons tots els elements de l’interior de la caixa i realitzar un
manteniment diari almenys del paviment i miralls. Caldrà treure amb dissolvent o
detergent adequat, qualsevol inscripció o taca que hi hagi a les parets, portes i sostres
(vidre o metàl·lics). Netejar també els elements d’il·luminació del sostre, que es farà cada
mes.

CAPÍTOL TERCER. DISPOSICIÓ D’EQUIPS I RECUROS HUMANS
7. RECURSOS MATERIALS
7.1. Generalitats
L’empresa adjudicatària haurà d’aportar la maquinària, els vehicles, el personal, les eines,
els materials i altres elements auxiliars que consideri oportuns, tenint en compte els
treballs esmentats.
L’empresa adjudicatària disposarà i utilitzarà els elements de seguretat i salut i
senyalització necessaris per a la realització dels treballs, facilitant equips de protecció
individuals, col·lectius, de senyalització, etc. S’establirà un pla de manteniment que
garanteixi que el material sempre funcioni en condicions òptimes i es garantirà la seva
reparació o substitució quan calgui.
S’exigirà que els vehicles utilitzats estiguin al corrent de les inspeccions tècniques
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periòdiques, que compleixin tots els requisits legals per a la realització dels treballs, que
tinguin la documentació tècnica i administrativa en regla, que tinguin la seva assegurança
de circulació i que utilitzin els combustibles menys contaminants.
L’empresa adjudicatària assumirà el temps dels desplaçaments i de descans que
correspongui.
L’empresa adjudicatària iniciarà els serveis amb el vehicles amb plena capacitat
operativa, com per exemple dipòsit ple de gasoil, equips electrògens amb gasolina, etc.
En cap cas, s’acceptaran sobrecostos per la perllongació de treballs degut a aquests
motius.
7.2. Maquinària
Es preveu que la major part dels treballs contractats es poden fer amb mitjans manuals.
No obstant això l’empresa contractista pot preveure maquinària específica per millorar el
servei contractat ja sigui a l’inici, de forma puntual o permanent al llarg de tot el contracte.
Aquesta maquinària podrà ser de propietat o de lloguer.
Tota maquinària que es proposi ha de disposar de marcat CE, certificat de conformitat i
manual d’instruccions.
El cost derivat de la utilització de maquinària estarà inclòs en el preu global del servei i
tots i cadascun dels equips hauran de complir la normativa de seguretat que li sigui
preceptiva.
7.3. Estris, productes i material fungible
L’empresa dotarà al seu personal de totes les eines, aparells i material fungible
necessaris pel correcte desenvolupament de les tasques encomanades. L’equipament
mínim a aportar serà:
• Uniformes del personal.
• Carros per estris de neteja, en quantitat suficient i de dimensions adequades per cada
dependència.
• Mopes, fregones, galledes, i altres estris necessaris en quantitat suficient.
• Aspiradors.
• Elements mecànics (grua, elevadors, plataformes elevadores, etc.) per la neteja de
vidres, parets, sostres, etc.
• Senyals de terra humit.
El contractista haurà de disposar de tots els materials i mitjans auxiliars i complementaris
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(escales, galledes, mànegues, etc.) que siguin necessaris per a la correcta prestació del
servei i haurà de facilitar al seu personal tot aquell material fungible que precisin per a dur
a terme el servei de neteja. L’aprovació del material a utilitzar, dosificacions i qualitat,
quan s’escaigui, correspondrà als serveis tècnics municipals. Sempre que sigui possible
es disposarà d’un petit estoc de materials en cada centre o dependència, a fi que en cap
moment el personal en resti mancat. Aquest estoc es fixa, com a mínim, en el necessari
per a quinze dies de feina, havent-se d’anar reposant en la mesura que s’utilitzi.
El material fungible que és obligatori disposar i reposar, depenent de cada dependència,
consta dels següents elements:
Utensilis
Badana (pell)
Baietes multiús
Bosses de plàstic reciclat i compostables (escombraries i papereres)
Camusses
Cossis
Cubells
Draps (cotó)
Esponges naturals
Fregadores “motxos” (100% cotó)
Fregalls
Galledes amb premsa d’ús múltiple
Galledes amb premsa i dos cubells (aigües residuals)
Galledes escorredores (capacitat 12 litres)
Guants (cotó, d’un sol ús, resistents)
Guants (flocats i làtex)
Mànecs d’alumini alts per a escombra i baieta
Mopes
Netejavidres (mollador, eixugador i mànec extensible)
Raspalls
Recollidors (amb mànec rígid d’un metre)
Productes de neteja
Abrillantadors
Decapants àcids de ceres i resines
Ceres a la silicona (antilliscants i protectores)
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Cristal·litzadors
Decapants
Desembussador (per a desguassos)
Desgreixants líquids (sense escuma)
Desincrustants
Desinfectants amb bactericida
Detergents multiús
Dissolvents (per pintura)
Esprai “mop” (sense CFC)
Netejametalls (sense amoníacs)
Netejavidres
Sepiolita (per les escoles)
Serradures
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.
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.
Els productes i materials a utilitzar hauran de ser 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 de l’impacte ambiental. En el supòsit que algun dels
productes no reuneixi les especificacions aquí exposades, l’adjudicatari serà responsable
del seu ús i dels danys que es puguin derivar de la seva utilització.
Els proveïdors que s’encarreguin de subministrar els materials de neteja de l’empresa
adjudicatària els hauran de distribuir quan els centres estiguin oberts i preferentment en
els horaris de neteja del centre.
7.3.1. Consumibles: sabons i cel·luloses
El subministrament del material específic de reposició als lavabos (consumibles) quedarà
a càrrec de l'empresa adjudicatària, sent la pròpia empresa la responsable de
l'aprovisionament, compra, col·locació i reposició diària de cel·luloses i sabons als
dispositius finals (dispensadors) i havent de garantir a tota hora la seva existència.
L'empresa adjudicatària haurà de disposar constantment d'unes reserves mínimes de
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reposició, que garanteixin les existències. El fet de no disposar de les esmentades
reserves mínimes tindrà el caràcter de falta lleu.
7.3.2. 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.
7.3.3. Envasos dels productes
Tots els envasos utilitzats (tant dels productes concentrats com diluïts) hauran d’estar
degudament etiquetats de manera que en qualsevol moment es pugui identificar el
producte.
Aquest etiquetatge consistirà com a mínim de:
• El nom comercial del producte.
• La designació química dels elements perillosos que pugui contenir.
• Els símbols de perill/toxicitat corresponents.
• Instruccions d’ús i dosificació.
L’adjudicatari haurà de retirar els envasos buits dels seus productes i garantir-ne una
gestió correcta pel seu reciclatge, bé per retorn al productor, bé per lliurament a la
deixalleria o bé per qualsevol altre sistema de gestió de residus autoritzat.
Boses perles deixalles
La matèria primera emprada ha de ser plàstic reciclat de post consum en més d’un 80%.
La suma del contingut en plom, cadmi, crom hexavalent i mercuri no pot ser superior a
250 ppm. El producte ha de complir els requeriments de la norma UNE 13592:2003.
La verificació del compliment dels requisits anteriors, es podrà fer d’una de les següents
formes: Distintiu de garantia ambiental, altra etiqueta ecològica oficial amb acreditació del
criteri corresponent, declaració del fabricant, altra evidència documental.
Per als cubells/papereres de matèria orgànica s’utilitzaran bosses compostables.
7.4. Certificacions i qualitat
L’adjudicatari haurà de demanar obligatòriament a tots els subministradors dels serveis
contractats si els productes estan en possessió d’un segell o marca de qualitat AENOR,
INCE, CIETSID, Laboratori General d’Assaigs i Investigacions, etc., o en el seu defecte
documentació acreditativa de l’auto control i procés de fabricació efectuat pel mateix o per
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auditoria externa.
Als efectes de les actuacions relatives a la prevenció de la salut i la seguretat, es lliuraran
a la persona municipal responsable del contracte els corresponents certificats, fitxes de
seguretat, etc., dels productes i materials que puguin utilitzar-se i que es prevegi afectin a
les condicions segures i saludables dels/les treballadors/es, usuaris dels centres o
tercers.
Els productes a utilitzar hauran de presentar la fitxa tècnica amb el número de registre
industrial. També hauran d’estar degudament homologats pel Ministeri de Sanitat, Serveis
Socials i Igualtat o pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, per conèixer
els seus components i les característiques dels productes químics expressades en mg de
matèria activa/m2, sobre les bases següents:
• Detergents per a elements delicats: PH neutre, anticalcari sense àcids, amoníacs,
alcalins, hidrocarburs i abrasius.
• Detergents desincrustants-desinfectants per als serveis, sense hidrocarburs, abrasius i
silicones contra els següents bacteris: Psudomanes Fluorescents, Escheridina Coli,
Staphylocolius Aureus, Streptococcus Faecalis i Micro Bacte-rium Smegmatis.
• Productes bactericides per als vestidors.
• Ceres per netejar el mobiliari.
• Tots els ingredients seran també biodegradables com a mínim al 90% i no s'admetran
productes agressius pel medi ambient, que s'hauran de substituir per altres amb
classificació ecològica (sense amoníacs, etanols i fosfats).
• Tots els productes han de contenir o estar classificats amb les següents frases de risc
segons les directives europees 67/548/CEE i 1999/45/CE i modificacions posteriors: R40,
R41, R45, R46, R49, R50 (excepte tensioactius en concentracions menors del 25%),
R50/53, R51/53, R52/53, R60, R61, R62, R63, ni R64 ni R68; o amb les següents
indicacions de perill segons el Reglament (CE) 1272/2008: H340, H341, H350, H351,
H350i, H360F, H360D, H361f,

H361d,

H362, H400 (excepte tensioactius en

concentracions menors del 25%), H410, H411, H412 i EUH070.
La verificació del compliment dels requisits anteriors es podrà fer mitjançant el certificat
de l’etiqueta ecològica europea pels productes utilitzats, excepte per a la prescripció
sobre consum de matèria activa que s’haurà de justificar de forma específica o mitjançant
un dossier tècnic dels fabricants dels productes.
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8. INSTAL·LACIONS FIXES PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS
8.1. Generalitats
Els serveis es prestaran de forma habitual en dependències municipals i altres espais
públics descrits en aquests plecs. 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.
8.2. Espai reservat per a neteja
El material de neteja de totes les dependències es mantindrà en un lloc adient i tancat
amb clau a fi d’evitar accidents. Aquesta obligació s’haurà de complir de forma
escrupolosa als centres escolars i als de tipus cultural.
Sempre que sigui possible cada centre disposarà d'una petita dependència destinada al
servei de la neteja. L’ordre dins d’aquest espai serà responsabilitat de l’empresa
adjudicatària.
8.3. Conservació de materials, estris i maquinària
L’espai reservat per a la conservació i emmagatzematge de la maquinària, els materials i
els productes de neteja necessaris per cobrir el servei és responsabilitat de l’empresa
adjudicatària.
No obstant això l’Ajuntament facilitarà, allà on pugui, l’espai on es guardarà l’utillatge en
dipòsit per a ús exclusiu de la neteja perquè les persones que hi estiguin assignades
puguin treballar adequadament.
Serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària el correcte emmagatzematge, reposició i
conservació dels productes que es mantinguin als espais que es fan servir com a
magatzems de materials de neteja dels centres. En tot cas, l’empresa adjudicatària
emmagatzemarà a les seves dependències els productes de neteja i maquinària, deixant
a cada centre només la quantitat estrictament necessària pel servei requerit, tenint
sempre en compte la incompatibilitat entre els diferents productes a l’hora de col·locarlos.
8.4. Subministraments energètics
L'Ajuntament facilitarà al contractista adjudicatari els subministraments energètics (aigua,
electricitat, gas, etc.) que necessiti en el propi centre. No obstant això, cal observar tot el
que es contempla al plec i en els objectius de la licitació quant a eficiència energètica i
aprofitament dels recursos.
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8.5. Seu administrativa
Independentment de la ubicació física de la seu administrativa de l’empresa adjudicatària
caldrà garantir un temps de resposta adient segons la gravetat de la incidència.
L’empresa haurà de garantir un servei telefònic les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any,
a efectes de comunicació i localització en el cas de sorgir treballs d’emergència que
requereixin dels servei de neteja.

9. RECURSOS HUMANS
S’estructurarà la plantilla òptima de personal, que reunirà les condicions de titulació,
aptitud i pràctica necessàries per a tota la realització de les funcions i treballs previstos i
atendre les necessitats del servei. L’empresa adjudicatària posarà a disposició de
l’Ajuntament, amb personal propi, com a mínim el personal necessari per mantenir en un
estat bo de neteja cada dependència municipal.
L’empresa adjudicatària haurà de nomenar un responsable que actuarà com a únic
interlocutor amb els tècnics municipals designats. Aquesta persona disposarà del telèfon
de comunicació directe i personal.
L’empresa adjudicatària haurà de nomenar el personal habitual de treball. Aquest llistat
de personal serà excluyent. Cap persona no adscrita al contracte podrà realitzar la
prestació del servei en nom de l’adjudicatari.
Aquest personal disposarà d’un telèfon de comunicació directe amb els tècnics
municipals designats.
L’empresa adjudicatària, com a mínim, retribuirà als seus treballadors amb el salari
estipulat pel conveni col·lectiu corresponent o, en cas no tenir-ne, el salari mínim
interprofessional.
Quan l’envergadura dels treballs requereixi de més personal excepcionalment es
permetrà la subcontractació sempre que el cost del personal subcontractat no superi el
5% de l’import anual adjudicat.
9.1. Subrogació del personal
Aquesta serà obligatòria per part de l’empresa adjudicatària del contracte, mantenint o
millorant les condicions actuals dels treballadors.
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CAPÍTOL QUART. ORGANITZACIÓ DELS TREBALLS
10. HORARI I LLOC DE TREBALL
Es considerarà horari ordinari de treball el comprès de dilluns a divendres de 6.00h a
22.00h per a treballs no urgents o planificats.
Dintre d’aquest horari, i a criteri dels SSTT, i segons es contempla al punt “3.6. Serveis
d’emergència d’acció immediata”
si es produeix una necessitat urgent, el contractista disposarà del temps previst per
actuar sobre la incidència.

11. ENCÀRREC DELS TREBALLS I ACTA DE REPLANTEIG
Dins el primer mes des de l’adjudicació del contracte s’acordarà un calendari de treball
per a cada dependència municipal, la qual es formalitzarà amb una acta de replanteig.
En la signatura de l’acta de replanteig, l’adjudicatari haurà de disposar de tots els
recursos previstos per l’execució del contracte.
En cas d’urgències, el tècnic municipal del servei es posarà en contacte amb l’empresa
adjudicatària a través del canal de comunicació pactat amb l’empresa.

12. SENYALITZACIÓ I COMUNICACIÓ ALS USUARIS I TREBALLADORS
PÚBLICS
L’empresa adjudicatària restarà obligada a disposar i col·locar senyals d’advertència i
protecció necessàries per evitar qualsevol accident dels vehicles i persones, tant dels
servies com aliè a aquest, presents a les dependències municipals.
Un cop finalitzat els treballs caldrà deixar tots els elements en disposició pel seu
funcionament normal.

CAPÍTOL CINQUÈ. MESURES DE SEGURETAT AL TREBALL
13. SEGURETAT I SALUT
L’empresa adjudicatària estarà obligada a prendre les mesures de seguretat al treball
previstes a la legislació vigent (RD 1627/1997, de 24 d’octubre), en la qual s’estableixen
quines són les condicions mínimes de seguretat i salut laborals.
L’empresa adjudicatària serà l’únic responsable, judicial i extrajudicialment, de tots els
accidents de treball que puguin succeir durant l’execució de les tasques previstes en el
contracte per causes imputables a l’adjudicatari. També haurà d’adoptar totes les
mesures que la pràctica aconselli i la bona execució requereixi.
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L’empresa adjudicatària respondrà dels danys i prejudicis de tot tipus que siguin causats
per causes imputables a l’adjudicatari, i es produeixin durant l’execució dels treballs
descrits al present plec.
L’empresa adjudicatària haurà d’observar tot el que es preveu a la legislació vigent sobre
accidents laborals i malalties professionals, i contractar la cobertura de risc d’accidents
laborals i malalties laborals amb l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
Els tècnics municipals designats, en cas d’observança de desobediència a les
instruccions, incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi els treballs i la
seva pròpia seguretat o la de terceres persones, podran requerir a l’adjudicatari que
separi del servei als treballadors responsables de la pertorbació.
L’empresa adjudicatària mantindrà net l’espai de treball i el seu voltant, per oferir un
aspecte òptim del servei.

CAPÍTOL

SISÈ:

MESURES

DE

CARÀCTER

AMBIENTAL

I

GESTIÓ

SOSTENIBLE
14. GESTIÓ DE RESIDUS
L’empresa adjudicatària assumirà la gestió dels residus que es generin de l’execució dels
treballs contractats. Els residus generats seran tractats de la forma més adequada des
del punt de vista mediambiental, seguint la normativa vigent, i a càrrec de l’adjudicatari.
Dins el preu ofert queda inclòs el transport dels residus, que així correspongui, a la planta
autoritzada, i la taxa corresponent.
A excepció dels que puguin ser dipositats al contenidor de runa de l’Ajuntament, tenint en
compte la normativa vigent des del punt de vista mediambiental, es presentarà els
justificants dels abocaments dels residus mensualment.

CAPÍTOL VUITÈ. PENALITZACIONS PREVISTES
15. PENALITZACIONS
Les penalitzacions que es contemplen a continuació tenen la finalitat de garantir un servei
de qualitat, eficaç i eficient per part de l’empresa adjudicatària.
Quan, de forma injustificada, l’empresa adjudicatària es demori més de 2 (dos) dies a
executar uns treballs ordinaris de neteja, aquesta podrà ser penalitzada amb un 5% (cinc)
de l’import mensual facturat corresponents a la dependència afectada.
Quan, de forma injustificada, l’empresa adjudicatària es demori més de 7 (set) dies a
executar uns treballs, aquesta serà penalitzada amb un 10% (deu) de l’import mensual
facturat dels treballs corresponents a la dependència afectada.
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Quan, de forma injustificada, l’empresa adjudicatària es demori més de 3 (tres) hores a
executar uns treballs d’urgència, aquesta serà penalitzada amb un 5% (cinc) de l’import
facturat dels treballs corresponents.
La reiteració d’aquestes faltes podrà donar peu a la revisió del contracte i/o suspensió del
mateix per part de l’Ajuntament de l’Escala.

CAPÍTOL NOVÈ. ADJUDICACIÓ
16. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
L’adjudicació del present plec es realitzarà atenent a criteris tècnics i econòmics. Aquests
es defineixen al document “Criteris d’adjudicació”.

CAPÍTOL DESÈ. CONDICIONS ECONÒMIQUES I DE FACTURACIÓ
17. REVISIÓ

DE

PREUS

O

INDICACIÓ

EXPRESSA

DE

LA

SEVA

IMPROCEDÈNCIA
No procedeix la revisió de preus.

18. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE. CAUSES PREVISTES
Durant la vigència del contracte objecte d’aquest plec es contempla la previsió que els
treballadors o treballadores de l’Ajuntament (personal públic) que realitzen treballs de
neteja a les dependències municipals puguin causar baixa, definitiva per jubilació o
temporals, per accidents i incapacitat temporal.
L’empresa adjudicatària del contracte haurà d’assumir aquestes baixes amb les mateixes
condicions que les ofertades pel conjunt del servei (mateix preu/hora) durant el termini
que duri la baixa del personal públic.

19. FACTURACIÓ
Les factures s’adreçaran a l’Ajuntament de l’Escala i en format electrònic. La facturació
podrà ser de periodicitat quinzenal o mensual.
La factura ha d’incloure, a més dels camps estàndards de qualsevol factura, com a
mínim:


Descripció exhaustiva dels treballs realitzats.



Preu sense IVA, en euros.



IVA, en euros.



Preu IVA inclòs, en euros.
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Número d’albarans corresponents (si procedeix).

20. FORMA DE PAGAMENT
El pagament es realitzarà amb periodicitat mensual, prèvia comprovació per part dels
tècnics municipals dels treballs executats.

21. CAUSES ESPECIALS DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
Serà causa de resolució del contracte amb l’empresa adjudicatària quan aquesta
incompleixi les obligacions imposades pel present plec, que no atengui les trucades de
l’Ajuntament de l’Escala per evitar penalitzacions i totes aquelles causes previstes per la
legislació vigent.
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