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1. OBJECTE DEL CONTRACTE
La contractació de la prestació del servei de neteja respectuós amb el medi ambient, en
l’edifici del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ubicat a Travessera de
les Corts 131-159 (Pavelló Ave Maria) de Barcelona

2. PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ I PREUS HORA
L’import màxim previst en aquesta licitació és de 184.006,30 € per al període comprès
entre l’1 de gener de 2016 fins el 31 de desembre de 2016.
Import màxim (sense IVA), laborable diürn netejadora: 15,57 €.

3. DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI
Les actuacions objecte de la prestació d’aquest servei es duran a terme atenent a criteris
de respecte mediambiental i amb la implantació d’un sistema de neteja de qualitat.
El treball de neteja es farà de tal manera que, en cap moment, es vegi pertorbat el normal
funcionament de les activitats desenvolupades en les dependències i instal·lacions
objecte d’aquest contracte.
A continuació s’indiquen els treballs o programes de neteja que s’han de dur a terme,
amb la finalitat de precisar les freqüències mínimes i les necessitats bàsiques dels
tractaments a realitzar, tot i que l’ús intensiu de determinats espais faci necessària una
freqüència major.

4. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR
4.1. Normes generals
A banda de les especificacions que s’estableixen en els apartats següents, s’estableixen
les següents normes de caràcter general:
a) Tornar a netejar sempre que es detecti brutícia, a petició dels interlocutors designats
pel departament.
b) Recollida de residus. Transport diari de qualsevol tipus de residu des del punt de
generació fins al magatzem final, en el seu cas, i fins als contenidors municipals en
els horaris marcats per les ordenances municipals, separant el material de
recuperació. S’inclou en el contracte el subministrament de bosses de plàstic
homologades.
c) Es duran a terme neteges a fons en les circumstàncies següents:
- Zones on s’hagin dut a terme tasques de pintura, obres o manteniment general,
incloent-hi actuacions sobre el paviment.

-

Les derivades de qualsevol avaria o incidències com fuites d’aigua, emergències i
altres similars.

4.2. Tasques a realitzar
El contingut de les funcions de la prestació del servei de neteja de les dependències
inclourà les operacions següents en els espais que s’indiquen:
Diàriament
a) Fregar els paviments hidràulics i de pedra (incloent escales i ascensors) de tot
l’edifici.
b) Netejar el parquet amb un producte adequat.
c) Escombrar l’escala exterior i la voravia adjacent.
d) Passar la mopa al paviment de linòleum.
e) Desempolsar el mobiliari.
f) Desempolsar el maquinari informàtic (teclats, pantalles, impressores...).
g) Netejar els telèfons.
h) Buidar i netejar les papereres.
i) Aspirar les estores de les entrades.
j) Netejar i desinfectar vàters, urinaris i lavabos de tot l’edifici.
k) Netejar les empremtes dels vidres de la porta principal.
l) Netejar els vestidors i les dutxes.
m) Ventilar l’edifici.
Setmanalment
a) Netejar passamans i baranes.
b) Desempolsar i netejar cortines i/o persianes (tipus Gradulux...).
c) Aspirar la moqueta i les estores de la sala d’actes.
d) Netejar les portes i mampares.
e) Aspirar/netejar el borrissol del cablejat dels aparells informàtics.
f) Netejar els miralls.
g) Netejar la sala sindical.
h) Netejar la sala de xofers.
Quinzenalment
a) Netejar els vidres interiors de l’edifici per les dues cares i els tancaments d’alumini.
b) Netejar els vidres de les portes de sortida d’emergència.
c) Netejar les rajoles (en paraments verticals i sanitaris) de tot l’edifici.
d) Netejar la zona de compactes de l’Arxiu Central.
e) Netejar la sala on hi ha situats els aparells de l’aire condicionat.
Mensualment
a) Netejar els mobles i les baranes de fusta amb un producte adequat.
b) Desempolsar els elements d’ornamentació (quadres, etc.).
c) Netejar les finestres exteriors per ambdues cares.
d) Netejar i abrillantar el mobiliari.
e) Netejar els llums de sobretaula i decoratius.
f) Netejar els elements metàl·lics de finestres i portes.
g) Netejar la sala dels ascensors.

h) Netejar els vidres tipus mampara dels entresolats.
Trimestralment
a) Netejar els aparells d’il·luminació.
b) Desempolsar l’estructura metàl·lica vista dels tubs i aparells de climatització i
calefacció.
c) Netejar els locals tècnics.
d) Netejar portes i marcs (no només la pols, també la brutícia enganxada).
Semestralment
a) Desempolsar les parets i els sostres amb aspiradora.
b) Netejar les columnes i altres elements estructurals com baranes i bigues de ferro.
c) Encerar el terra.
Anualment
a) Abrillantar els paviments (cal moure el mobiliari: cadires, taules i altres elements no
fixos).
b) Emblanquir les juntes de les rajoles de les parets enrajolades.
c) Polir els paviments (terratzo, marbres i similars) i, si fos necessari, decapar-los
prèviament.
Desprès de cada utilització: Repassar les sales de reunions (de l’edifici).
Tractament del linòleum:
Es farà un tractament de manteniment periòdic amb mètode esprai (màquina d’alta
velocitat i aplicació d’emulsions acríliques autoabrillantadores i antilliscants que
permetran donar una més gran protecció, neteja i brillantor al paviment).
Altres actuacions a realitzar:
Comprovar tres vegades al dia que hi hagi paper eixugamans, paper higiènic i sabó en
tots els lavabos de l’edifici i, si cal, recarregar-ne les existències.
Aquest tres elements –paper eixugamans, paper higiènic i sabó- seran subministrats
per l’adjudicatari; l’Administració es reserva les prerrogatives de control de qualitat
d’aquest tres productes.
Revisar i, si cal, netejar els lavabos cada migdia.
Els lavabos de la planta soterrània s’hauran de revisar i, si cal, netejar dos cops al dia
per raó del seu ús més freqüent.
Emplenar el comunicats de feina que determini el Departament.
Serveis higiènics:
En els lavabos que hagin de ser utilitzats per dones s’hauran d’instal·lar contenidors
especials i tancats per a ús higiènic.

Les freqüències indicades tenen el caràcter de mínimes i subjectes a modificació si les
circumstàncies puntuals o els canvis d’organització així ho aconsellen, i s’aplicaran sens

perjudici de les obligacions assumides i que s’estableix en els plecs de prescripcions
tècniques de l’Acord marc de referència.
Per millorar l’eficiència energètica, el treball diari s’executarà pel procediment de
completar plantes consecutivament per concentració de l’equip del personal de neteja.
L’equipament, utillatge i estris necessaris per prestar el servei objecte del contracte de
neteja els aportarà a càrrec seu l’empresa adjudicatària.
Els materials hauran d’estar sempre en les condicions d’higiene adequades. En aquest
sentit, després de cada procés de neteja es netejaran a fons amb aigua i detergent.
La maquinària, els equips i el utillatge destinats a les tasques de neteja es comunicaran al
departament a través de la persona designada com a responsable del servei, la qual
podrà sol·licitar a l’empresa o empreses adjudicatàries la informació relativa a les seves
característiques que consideri necessària.
Els treballadors de l’empresa adjudicatària desaran tota la maquinària, els equips i el
utillatge en els espais assignats un cop utilitzats i nets.
El manteniment de tota la maquinària, els equips i l’utillatge és a càrrec de l’empresa.
L’empresa o empreses adjudicatàries garantirà que el personal que ha de dur a terme les
tasques de neteja, coneix i segueix les indicacions per a l’ús correcte dels productes,
aparells i estris emprats, així com de les mescles, les temperatures o qualsevol altra
informació rellevant per la seva seguretat i bon ús. En el mateix sentit, cal garantir que els
productes sempre s’utilitzaran en els seus envasos originaris per tal de tenir en tot
moment la informació necessària.
L’empresa o empreses adjudicatàries garantirà l’aplicació de les mesures de protecció
adients, proveint el personal dels equips de protecció individuals necessaris.
Aquestes previsions poden ser objecte de millora per part de les empreses licitadores.
4.3. Indicacions relatives a les actuacions de neteja
Les tasques de neteja es faran sempre de dalt a baix i de dintre a fora, de zona neta a
zona bruta.
En la neteja de terres, cal emprar el sistema de galleda doble, amb un compartiment amb
aigua neta i el producte detergent i desinfectant i en l’altre compartiment, aigua neta per a
esbandir.
Escombrar sempre amb sistemes que garanteixin no aixecar pols, per tant, només restarà
permès escombrar en sec en les voreres i escales externes, terrats, patis i altres
elements exteriors. Així mateix, i per raons de seguretat, també s’autoritza escombrar en
sec en sales d’instal·lacions elèctriques o de calefacció.
La cristal·lització i abrillantat, segons el cas, dels diferents tipus de paviment, es realitzarà
de forma mecànica, amb indicació del producte a utilitzar. En cap cas, els productes

emprats tindran efectes lliscants.
En les neteges de les superfícies elevades s’utilitzaran aparells d’aspiració amb els filtres
adequats per a evitar la disseminació de pols en l’ambient i en el seu cas, baietes
humides. El personal que dugui a terme aquestes tasques tindrà a la seva disposició
escales convenientment homologades pel que fa a la seguretat en el treball.
Els elements com catifes, moquetes, persianes, parets, reixetes de calefacció i altres
similars, es netejaran mecànicament, traient la pols amb aparells d’aspiració amb filtres
adequats i utilitzant baietes humides amb els productes de neteja adients.
Si cal, en la neteja de mobiliari, caldrà emprar productes per a la restauració de petites
ratllades.
En la neteja de daurats i metalls, s’utilitzaran els productes adequats per a
l’abrillantament.
Cal fer especial esment als lavabos, on caldrà revisar al llarg del dia que romanguin en
les condicions higièniques òptimes per a la seva utilització en tot moment. Així mateix,
caldrà reposar paper higiènic, paper eixugamans i sabó, per tal d’evitar que en cap
moment els usuaris no en tinguin a la seva disposició.
Anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària els dispensadors higiènics de paper i sabó, el kit
de les escombretes de bany i tots els contenidors higiènics femenins; aquests es
renovaran amb una periodicitat no superior als 15 dies.
4.4 Superfície útil d’actuació amb especificació dels metres quadrats:
Característiques de superfície i distribució de les plantes:
Planta
soterrani
Planta baixa
Planta 1
Planta 2

Planta 3
Planta 4
Planta 5
Total

1.142 m2 Magatzem, tallers, reprografia, sales de treball, medicina
preventiva, arxiu, vestidors i serveis, zona de vènding i
menjador
2
1.500 m Zona de recepció, correus, sala d’actes i sales de
reunions, despatxos, zones de pas i serveis
2
1.000 m Sales de reunions, despatxos, zones de pas i serveis
1.400 m2 Conselleria, gabinet de la conselleria, recepció de
conselleria, zona diàfana, sales de reunions, despatxos,
zones de pas i serveis
1.000 m2 Sales de reunions, despatxos, zones de pas i serveis
1.400 m2 Sales i magatzem
300 m2 Sales i magatzem
7.742 m2 5.381 m2 són de linòleum i 144 m2 de parquet

Relació aproximada del mobiliari objecte de la neteja:
Taules i papereres
Armaris i arxivadors
Aparells telefònics
Ordinadors

550
600
500
550

5. OBLIGACIONS DE LES EMPRESES ADJUDICATÀRIES
- La realització del servei segons el que especifica el present Plec de Prescripcions
Tècniques.
- El contractista està obligat a mantenir en perfecte estat de neteja els locals, mobiliari i
equipament de les dependències.
- Nomenar un tècnic encarregat de supervisar la correcta execució del servei, d’acord
amb les prescripcions establertes per la normativa d’aplicació i segons les clàusules
d’aquest Plec.
- Nomenar un interlocutor amb el responsable del servei de neteja del departament.
- Presentar abans d’iniciar el servei, els contractes degudament formalitzats amb el
personal de neteja que ha de prestar els serveis objecte d’aquest contracte. Qualsevol
variació contractual haurà de ser comunicada al Departament.
L’Administració podrà requerir la presentació de la documentació que acrediti aquest
compliment (còpia dels fulls de nòmina, còpia dels documents TC-1 i TC-2 de
liquidació de la quota de la Seguretat Social) i en cas de detectar o sospitar anomalies,
podrà traslladar-les a l’autoritat competent en aquest àmbit per a la seva investigació.
- Fer-se càrrec del cost del personal encarregat de prestar el servei: sous, formació,
uniformitat, desplaçaments, substitucions per baixes i malalties, vacances, seguretat
social, antiguitat i qualsevol altra despesa que comporti la prestació del servei, com és
l’uniforme, amb tots els seus complements, l’equipament i l’utillatge destinats a les
tasques de neteja.
- Subrogar-se com a ocupador en les relacions laborals amb el personal que es
relaciona en l’Annex 11 del Plec de Clàusules Administratives.
- Comunicar al responsable del Departament les dades personals, categoria
professional i horari laboral dels treballadors que hagin de prestar el servei contractat.
S’ha de garantir una plantilla fixa, llevat de les substitucions que es puguin produir, les
quals seran comunicades prèviament al Departament mitjançant un històric de serveis
del personal nou.
- Garantir la presència del personal en els llocs de servei, substituint immediatament al
personal en cas de malaltia, vacances o qualsevol altra contingència.
- A petició justificada del responsable del servei, sempre que s’acrediti adequadament i
fefaent, es podrà requerir a l’empresa contractista perquè accedeixi a canviar la
persona que no reuneix les condicions mínimes necessàries per prestar el tipus de
servei que es demana, o bé no realitzi la seva tasca de forma correcta i professional.
- Compliment estricte de les disposicions vigents en matèria de legislació laboral,
conveni del sector, legislació social de prevenció de riscos laborals, integració social
de les persones amb discapacitat, fiscal, de protecció de dades personals i ambiental.

- Proporcionar a tot el personal de neteja el corresponent uniforme, el qual ha d’estar
perfectament net i amb la corresponent placa d’identificació personal. Aquest uniforme,
que inclou a banda de les peces de roba, guants, calçat i mascaretes, anirà a càrrec
de l’empresa o empreses adjudicatàries.
- La maquinària, els equips i l’utillatge destinats a tasques de neteja els aportarà
l’empresa o empreses adjudicatàries. En finalitzar la tasca, aquest equipament es
guardarà en les zones acordades en cadascun dels centres.
- Els productes necessaris per a la prestació del servei de neteja els aportarà l’empresa
o empreses adjudicatàries. En finalitzar la tasca, es desaran en les zones acordades
en cadascun dels centres.
- L’empresa adjudicatària tindrà cura de l’equipament que el departament posi a la seva
disposició (armaris, taquilles, etc.) i seran responsables del seu manteniment.
- La gestió dels envasos generats per l’empresa contractista en el procés de neteja és
responsabilitat seva, la qual haurà de presentar trimestralment un informe sobre la
correcta gestió d’aquest residus. En particular, s’haurà d’evitar que els residus
d’envasos qualificats com a perillosos tinguin un període d’emmagatzematge superior
als sis mesos.
- L’empresa adjudicatària es responsabilitzarà de l’aplicació de les mesures i de la
formació del seu personal en matèria de prevenció de riscos laborals.
- L’empresa adjudicatària respondrà de qualsevol desperfecte, pèrdua o deteriorament
en els béns, objectes i instal·lacions de les dependències a netejar quan es produeixin
com a conseqüència de la realització del servei de neteja.
- L’empresa adjudicatària garantirà un adequat estoc de productes i la seva correcta
segregació (per tal d’evitar barreges perilloses) incloent-hi paper higiènic, paper
eixugamans, sabó i ambientadors, si s’escau. Han de disposar de materials de
contenció i recollida pel cas de vessament accidental dels productes.

6. PERSONAL DESTINAT A LA PRESTACIÓ DEL SERVEIS I HORARIS
6.1 Personal
El personal de neteja destinat a l’execució del contracte vindrà determinat per la plantilla
ja existent, atenent el que disposa l’article 120 del Text refós de la llei de contractes del
sector públic.
L’empresa adjudicatària haurà d’emplenar els fulls d’autorització per accedir a l’edifici
objecte del plec. Els fulls complimentats els hauran de trametre al Servei de Serveis
Generals per a la tramitació de la deguda autorització. El personal de neteja s’haurà
d’acreditar davant el servei de seguretat a l’accedir a ‘edifici.

Les suplències per malaltia, per permisos o vacances del personal de l’empresa
adjudicatària s’han de comunicar d’acord amb les indicacions que rebin de la Unitat de
Serveis Generals.
6.2. Horaris
Es considera horari diürn el comprés entre les 6:00 i les 22:00 hores. La prestació dels
serveis contractats que es detalla en el present plec de prescripcions tècniques, s’haurà
d’efectuar durant els dies i dins de l’horari que marqui l’administració.
Tots els serveis hauran d’estar coberts en la seva totalitat durant tots els mesos de l’any,
inclosos els períodes de vacances. No obstant, l’Administració es reserva el dret de
modificar els horaris dins del qual s’executarà el contracte, en funció de les necessitats
del servei. La modificació corresponent haurà d’ésser comunicada per escrit amb
l’antelació necessària per tal d’organitzar el servei (72 h).
En tot cas, l’establiment de les jornades de treball i dels descansos haurà d’ajustar-se
estrictament a la legislació sectorial vigent.
Les empreses licitadores han de proposar l’horari més adient per a realitzar les tasques
de neteja, tenint en compte que cal evitar interferir el mínim possible en l’activitat de
l’edifici.
A continuació es detallen els horaris i la modalitat de prestació del servei objecte d’aquest
procediment:
Equip

Nombre

Hores
diàries
4,7

Hores anuals

Responsable edifici

1

Netejadora (responsable equip)

1

8

1.984

Netejadora

9

3,3

7.365

Especialista

1

4,4

1.091

Especialista: 4 hores/setmana

1

Total hores anuals

1.166

212
11.818

Cal preveure:
a) 22 hores setmanals de persona netejadora especialista dedicada als paviments.
b) 4 hores setmanals de persona especialista dedicada a neteja tubs de ventilació
d’espais de treball i vidres.
c) 40 hores setmanals de persona netejadora de dilluns a divendres de les 9.00h a
17.00h.
6.3 Supervisió de tasques de neteja
Per controlar les tasques de neteja diària i setmanal que s’estableixen en aquest plec,
s’haurà d’omplir un full de control. Aquests fulls, degudament complimentats pel

responsable del personal de neteja corresponent, s’adjuntarà a l’albarà emès per
l’empresa adjudicatària.
El responsable del personal de neteja de l’adjudicatària mantindrà, com a mínim, una
reunió mensual amb la persona designada pel Departament de Salut, per tal de fer un
seguiment de les tasques previstes en aquest plec.

7. CRITERIS AMBIENTALS
7.1 Productes químics de neteja
Dels productes químics de neteja es diferenciarà entre els productes bàsic de neteja i la
resta de productes de neteja d’ús específic.
Es consideren productes bàsics de neteja general els que s’utilitzen en les tasques de
neteja habituals i que per tant es consumeixen en major quantitat i de forma regular. En
concret es consideren els següents:
-

Producte de neteja general de terres i paviments.
Producte de neteja general de superfícies (taules, prestatgeries, portes,
mampares, etc).
Productes de neteja general de vidres.
Productes de neteja general de superfícies ceràmiques (enrajolat en lavabos,
cuines, etc).

Es consideren altres productes de neteja d’ús específic aquells que tenen aplicacions
particulars diferents dels anteriors, tot i que per les condicions particulars en un edifici
concret puguin arribar a ser d’ús habitual. En concret es consideren els següents:
-

Altres productes per la neteja de terres i paviments: decapants de sòls,
abrillantadors, netejadors de moquetes, parquets....
Altres productes per la neteja de superfícies especials.
Altres productes per la neteja de vidres.
Altres productes
per neteja de banys i cuines com desembussadors,
ambientadors, desinfectants, etc.
Altres productes com rentavaixelles, detergents, etc.

En qualsevol cas, l’empresa adjudicatària emprarà els productes de neteja, higiene,
paper i bosses amb les homologacions que per normativa siguin necessàries, per a la
protecció de les persones i el medi ambient, tot disposant de les fitxes tècniques (o de
composició de producte) i de seguretat (en l’àmbit de manipulació, transport i
emmagatzematge).
En les tasques de neteja amb aerosol no es podran utilitzar productes en esprai amb
gasos propelents. En cas que sigui necessari s’utilitzarà en ampolla reomplible amb
capçal polvoritzador manual.
Qualsevol canvi en els productes utilitzats requerirà una comunicació prèvia i s’haurà de
garantir la qualitat dels servei i del compliment de totes les prescripcions tècniques que li

siguin d’aplicació.
Sempre que es detectin incidències o problemes amb els productes subministrats, el
departament podrà requerir a l’empresa o empreses adjudicatàries per tal que els
substitueixi per altres més adequats.
7.2. Sabó rentamans
Tindran les característiques establertes en el plec de prescripcions tècniques que regula
l’Acord marc del servei de neteja.
En qualsevol cas, l’empresa adjudicatària emprarà els productes amb les característiques
que van presentar per a l’adjudicació de l’Acord marc vigent.
7.3. Paper higiènic i altres productes de cel·lulosa
Caldrà tenir en compte les condicions establertes en el plec de prescripcions tècniques
que regula l’Acord marc.
En qualsevol cas, l’empresa adjudicatària emprarà els productes amb les característiques
que van presentar per a l’adjudicació de l’Acord marc vigent.
7.4. Bosses d’escombraries
Caldrà tenir en compte les condicions establertes en el plec de prescripcions tècniques
que regula l’Acord marc.
En qualsevol cas, l’empresa adjudicatària emprarà
els productes
característiques que van presentar per a l’adjudicació de l’Acord marc vigent.

amb les

Qualsevol canvi en els productes utilitzats requerirà una comunicació prèvia i s’haurà de
garantir la qualitat dels servei i del compliment de totes les prescripcions tècniques que li
siguin d’aplicació. A tal efecte la comunicació del canvi haurà d’anar acompanyada d’una
justificació del canvi i de tota la documentació requerida en el licitació de l’Acord marc.
Sempre que es detectin incidències o problemes amb els productes subministrats, el
departament podrà requerir a l’empresa o empreses adjudicatàries per tal que els
substitueixi per altres més adequats sempre que compleixin els requisits mínims
establerts en el plec de prescripcions tècniques que regula l’Acord marc.

8. RESPONSABLITATS I ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL
L’empresa adjudicatària serà responsable dels danys i perjudicis causats a l’Administració
i a tercers en el desenvolupament dels contractes i, per tant, l’Administració queda
eximida de tota responsabilitat pels danys i perjudicis causats a tercers com a
conseqüència d’ aquells.
En aquest sentit, l’empresa proposada com a adjudicatària hauran de tenir contractada i
al corrent de pagament una assegurança de Responsabilitat civil que presentaran a

l’administració contractant prèvia la formalització el contracte.
Així mateix, l’empresa adjudicatària comunicarà de manera immediata al Departament
qualsevol modificació en la pòlissa d’assegurança que alteri o variï les seves condicions
de cobertura.

9. ACCIONS A REALITZAR PER L’ADMINISTRACIÓ
a) Informar l’empresa adjudicatària de les instal·lacions, la distribució d’espais i altres
característiques dels edificis que siguin rellevants per a la realització del servei de
neteja.
b) Facilitar als licitadors la informació puntual i rigorosa exigida per la legislació vigent i
altres normes i convenis d’obligat compliment sobre les condicions dels contractes dels
treballadors als quals afecti la subrogació i que ha de permetre l’avaluació dels costos
laborals del servei a prestar. ( Veure Annex 11 del Plec de Clàusules Administratives)
c) Per a licitar, caldrà visitar els edificis i dependències objecte d’aquesta contractació
prèvia sol·licitud per correu electrònic a l’adreça serveisgenerals.avemaria@gencat.cat
indicant el nom i cognoms de les persones que hi assistiran (màxim dues persones per
empresa) així com també els seus respectius NIF. Una vegada rebudes les sol·licituds
de visita, el Departament concertarà les visites. (Veure Annex 6 del Plec de Clàusules
Administratives).
d) Designar un responsable de serveis de neteja o responsable del contracte, el qual ha
de supervisar l’actuació del servei de neteja i rebre els informes d’incidències del
mateix, donant les instruccions oportunes, i dirigir l’execució del contracte.
e) Reservar espais en els edificis i dependències objecte del contracte per a l’ús exclusiu
tant per guardar l’utillatge i els productes de s’utilitzen, com a vestidor del personal de
l’empresa de neteja i per a portar a terme la gestió de residus d’envasos generats,
d’acord amb la legislació vigent. Les empreses adjudicatàries col·laboraran amb
l’Administració en la definició dels requisits que han de complir aquests espais.
Tots aquests espais seran oportunament identificats a l’empresa o empreses
adjudicatàries a la signatura del contracte.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA
DE L’EDIFICI OLÍMPIA, SEU DE L’ORGANITZACIÓ CENTRAL DEL SERVEIS CATALÀ DE LA
SALUT.
PROCEDIMENT DERIVAT D’ACORD MARC, EXPEDIENT NÚM. 2013/2.
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1. OBJECTE DEL CONTRACTE
La contractació de la prestació del servei de neteja respectuós amb el medi ambient, mitjançant
procediment derivat de l’Acord Marc dels serveis de neteja (Exp. 2013/2), amb la finalitat de
mantenir en perfecte estat de neteja les instal·lacions de l'edifici Olímpia, seu de l’organització
central del Servei Català de la Salut (CatSalut), amb el mobiliari i els equipaments que es
troben continguts en el mateix.
Així també, la correcta neteja de l'edifici haurà de possibilitar l'assoliment màxim de la vida útil
dels elements que componen les instal·lacions, mantenir l'aspecte digne del conjunt de l'edifici,
i acomplir amb les directrius i recomanacions sanitàries que garanteixin els nivells òptims de
salubritat.
2. PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ I PREUS HORA
L’import màxim previst en aquesta licitació serà com a màxim de 200.411,84 euros, (dos-cents
mil quatre-cents onze amb vuitanta-quatre euros), IVA exclòs, per al període comprès entre l’1
de gener i el 31 de desembre de 2016.
Preu màxim hora en laborable diürn (IVA exclòs)

15,6915 €

La facturació dels serveis prestats s’efectuarà per mesos vençuts.
Les hores totals anuals per a la prestació del servei de neteja a l’edifici Olímpia seran:
12.772 hores de neteja (laborables/diürn)
3. DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI
Les actuacions objecte de la prestació d’aquest servei es duran a terme atenent a criteris de
respecte mediambiental i amb la implantació d’un sistema de neteja de qualitat, que
s’estableixen en els plecs de prescripcions tècniques de l’Acord marc de referència i en les
ofertes de les empreses adjudicatàries de l’acord marc.
El treball de neteja es farà de tal manera que, en cap moment, es vegi pertorbat el normal
funcionament de les activitats desenvolupades en les dependències i instal·lacions objecte
d’aquest contracte.
A continuació s’indiquen els treballs o programes de neteja que s’han de dur a terme, amb la
finalitat de precisar les freqüències mínimes i les necessitats bàsiques dels tractaments a
realitzar, tot i que l’ús intensiu de determinats espais faci necessària una freqüència major.
4. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR
4.1. Normes generals
A banda de les especificacions que s’estableixen en els apartats següents, s’estableixen les
següents normes de caràcter general:
a)
Tornar a netejar sempre que es detecti brutícia, a petició dels interlocutors
designats pel CatSalut.
b)
Recollida de residus. Transport diari de qualsevol tipus de residu des del punt de
generació fins al magatzem final, en el seu cas, i fins als contenidors municipals
o punts d’abocament (en el cas de recollida neumàtica), en els horaris marcats
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c)

per les ordenances municipals, separant el material de recuperació. S’inclou en
el contracte el subministrament de bosses de plàstic homologades.
Es duran a terme neteges a fons en les circumstàncies següents:
Zones on s’hagin dut a terme tasques de pintura, obres o manteniment
general, incloent-hi actuacions sobre el paviment.
Les derivades de qualsevol avaria o incidències com fuites d’aigua,
emergències i altres similars.

4.2. Tasques a realitzar
La prestació del servei de neteja del local o dependències de l’edifici inclourà les operacions
següents en els espais que s’indiquen, sens perjudici de la concreció o especificació de les
prestacions recollides en el plec de prescripcions tècniques de l’Acord marc de referència:

Descripció
elements

Descripció serveis

Freqüència

1. Terres
1.1. Terra de
superfície elàstica /
PVC / Vinil

1.2. Tractament de
moquetes i catifes

1.3. Terres tècnics
(granit polit, pedra

D’acord amb la norma DIN 18032, hi haurà
una escombrada humida diària amb “mopa”
per a l’eliminació de la pols i brutícia
macroscòpica, seguida de fregada amb
productes que evitin ratlles i petjades de
sabates o marques de rodes (anilina).
La neteja d’aquestes superfícies es farà amb
cera auto abrillantadora, amb capa antipols i
emulsions per a taques.
S’utilitzaran productes de neteja adients de
manera que el terra no perdi elasticitat, no es
produeixin bombolles ni pèrdues de color
alhora que conservi les seves propietats. Es
farà un tractament de manteniment periòdic
amb mètode esprai (màquina d’alta velocitat i
aplicació
d’emulsions
acríliques
auto
abrillantadores i antilliscants, que permetran
donar una més gran protecció, neteja i
brillantor al paviment).
Fregar amb detergent neutre i productes de
neteja adients per tal que el terra no perdi
elasticitat, no es produeixin bombolles ni
pèrdues de color.
Decapar i abrillantar amb cera auto
abrillantadora, amb capa antipols i emulsions
per a taques.
Es farà un aspirat diari.
Periòdicament, es netejaran mecànicament
amb productes que garanteixin la integritat
de la superfície.
Evitar filtracions d’aigua.
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Diària

Setmanal

Mensual

Diària

Mensual
Diària

Mensual

amb porus obert
tipus Sant Vicenç,
etc.)

1.4. Accés exterior
1.5. Aparcament
1.6. Escales i
circulacions

Descripció
elements

Neteja amb motxo, baieta o mopa de
microfibra lleugerament humida i detergent
neutre.
Eliminar sòlids i escombrar (entre edificis)
Escombrar i eliminar taques
Escombrar i eliminar taques

Setmanal
Diària
Setmanal
Setmanal

Accessos fregar amb detergent neutre
Decapar i abrillantar amb baranes incloses

Setmanal
Mensual

Descripció serveis

Freqüència

Netejar taules i taulells
Treure pols aparells sobretaula: ordinadors,
teclats, etc.
Desinfectar aparells telefònics
Netejar prestatgeries (superfícies plenes)
Netejar prestatgeries (superfícies lliures)
Netejar tapisseries de les cadires, butaques i
seients de l’edifici
Buidar papereres
Netejar papereres
Reposar bosses de plàstic de les papereres
Portar la brossa recollida fora de l’edifici
Buidar i netejar papereres

Diària

Fregar terres
Neteja i desinfecció de sanitaris
Desincrustat de sanitaris amb tractament
contra la calç
Rentar i eixugar aixetes i miralls
Eliminar taques de les portes i netejar-les
Netejar l’enrajolat
Netejar els punts de llum
Buidar els contenidors higiènics
Netejar reixes i reixetes (ventilació)
Netejar amb aspirador adaptat a lleixes

Diària
Diària

Netejar taules i taulells
Netejar prestatgeries lliures i ocupades
Escombrar i fregar paviments
Netejar taules i taulells

Diària
Mensual
Setmanal
Diària

2. Mobiliari
2.1. Mobles

2.2. Papereres

2.3. Zones
higièniques

2.4. Magatzems i
arxius

2.5.Sales de
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Diària
Quinzenal
Setmanal
Setmanal
Semestral
Diària
Setmanal
Diària
Diària
Diària

Quinzenal
Diària
Setmanal
Setmanal
Setmanal
Setmanal
Quinzenal
Mensual

reunions especials

Descripció
elements

Treure pols en aparells i elements sobretaula
Netejar a fons els espais i elements

Diària
Diària

Descripció serveis

Freqüència

3. Vidres, portes i
plafons façana
3.1. Finestres i
portes

3.2. Marquesina
carrer
3.3. Plafons
metàl·lics, bigues i
tubs de les façanes
exteriors de l’edifici

Descripció
elements

Eliminar empremtes de contacte a les portes
d’accés
Eliminar empremtes a les entrades dels
despatxos
Netejar bastiments de finestres
Netejar vidres finestres (cara interna)
Netejar vidres finestres (cara externa)
Rentar i eixugar

Diària
Diària
Quinzenal
Diària
Setmanal
Quinzenal

Rentar, eixugar i aplicar producte protecció.
Semestral, els
Treball de caire específic, es realitzarà en mesos d’abril i
dissabte i diumenge. Aquesta neteja no és octubre
susceptible de permuta per la substitució
d’altres tasques del servei de neteja

Descripció serveis

Freqüència

Netejar rotatòriament
Netejar i aspirar rotatòriament

Quinzenal
Quinzenal

Passar drap per netejar empremtes
Desempolsar
Netejar amb sabó per ambdues cares

Diària
Quinzenal
Mensual

4. Diversos
4.1. Punts de llum
4.2. Punts sortida
sostre
4.3. Metalls
4.4. Rètols
4.5. Persianes de
làmines
4.6. Terrasses

4.7. Mampares
4.8. Ascensors
4.9. Neveres
4.10. Murs, sostres
o conductes situats

Deixar lliure els desguassos
Setmanal
Escombrar
Setmanal
Recollir sòlids i fulles
Diària
Netejar terrasses exteriors
Quinzenal
Eliminar empremtes de contacte
Diària
Rentar i eixugar per ambdues cares
Mensual
Netejar cabina i botoneres exteriors i eliminar
empremtes
Diària
Netejar i descongelar
Mensual
Treure la pols i netejar amb estris o aparells
específics
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en alçaries no
habituals

Descripció
elements

( grues, elevadors i altres similars)

Setmanal

Netejar pintades i grafítics a vidres i façana

Quan calgui

Descripció serveis

Freqüència

5. Reforç de dia
5.1. Repassos

Descripció
elements

Una persona torn diürn:
- Netejar vestuaris del personal
- Netejar, magatzem, quadres elèctrics, sala
de seguretat.
- Reposar paper i sabó a totes les plantes
- Reposar les boles producte desinfectant
desodoritzant lavabos homes
- Reposició carregues ambientadors difusors
- Fer rajoles i repassar lavabos de plantes
- Repassar ascensor i portes d’accés
- Repassar zones comunes
- Fregar zones pintura plàstica dels replans a
plantes
- Repassar Recepció, Centraleta, Registre i
Saletes
- Netejar baranes i escales
- Aspirar catifes d’accés i escombrar zona
entrada
- Atendre emergències i trucades
- Escombrar i netejar, si cal, les terrasses
- Control d’estocs dels productes de reposició

Descripció serveis

Diària
Diària
Diària
Quan calgui
Quan calgui
Quan calgui
Diària
Diària
Quan calgui
Diària
Diària
Quan calgui
Quan calgui
Quan calgui
Quan calgui

Freqüència

6. Subministraments i informació
6.1.
Subministraments

6.2. Informar a
responsable servei

Descripció
elements

Tots els consumibles higiènics del punt 2.3, i
tots els fungibles necessaris, productes de
neteja i millorament, van a càrrec de
l’adjudicatari.
Quan calgui
Desperfectes i avaries: llums, aigua, vidres,
elements dispensadors, etc.
Quan calgui

Descripció serveis

Freqüència
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7. Horari
7.1. Neteja diària
7.3. Reforç diürn

El servei es realitzarà de les 16:00 a les
22:00 hores
El reforç diürn es realitzarà de les 07:30 a les
17:00 hores

4.3. Indicacions relatives a les actuacions de neteja
1.

Les freqüències indicades tenen el caràcter de mínimes i subjectes a modificació si les
circumstàncies puntuals o els canvis d’organització així ho aconsellen, i s’aplicaran sens
perjudici de les obligacions assumides i que s’estableixen en els plecs de prescripcions
tècniques de l’Acord marc de referència.

2.

Per millorar l’eficiència energètica, el treball diari s’executarà pel procediment de
completar plantes consecutivament per concentració de l’equip del personal de neteja.

3.

La comunicació amb l’encarregada i la netejadora que cobreix el reforç de dia es farà via
un sistema de localització per telèfon mòbil que proveirà i anirà a càrrec de l’adjudicatari.

4.

L’equipament, utillatge i estris necessaris per prestar el servei objecte del contracte de
neteja els aportarà a càrrec seu l’empresa adjudicatària.
Els materials hauran d’estar sempre en les condicions d’higiene adequades. En aquest
sentit, després de cada procés de neteja es netejaran a fons amb aigua i detergent.
La maquinària, els equips i el utillatge destinats a les tasques de neteja es comunicaran
al CatSalut a través de la persona designada com a responsable del servei, la qual
podrà sol·licitar a l’empresa adjudicatària la informació relativa a les seves
característiques que consideri necessària.
Els treballadors de l’empresa adjudicatària desaran tota la maquinària, els equips i el
utillatge en els espais assignats un cop utilitzats i nets.
El manteniment de tota la maquinària, els equips i l’utillatge és a càrrec de l’empresa.
L’empresa adjudicatària garantirà que el personal que ha de dur a terme les tasques de
neteja, coneix i segueix les indicacions per a l’ús correcte dels productes, aparells i
estris emprats, així com de les mescles, les temperatures o qualsevol altra informació
rellevant per la seva seguretat i bon ús. En el mateix sentit, cal garantir que els
productes sempre s’utilitzaran en els seus envasos originaris per tal de tenir en tot
moment la informació necessària del producte.

5.

L’empresa o empreses adjudicatàries garantirà l’aplicació de les mesures de protecció
adients, proveint el personal dels equips de protecció individuals necessaris, entre els
quals cal destacar els següents:
 guants de goma, que caldrà utilitzar sempre
 davantals
 mascaretes

6. Les tasques de neteja es faran sempre de dalt a baix i de dintre a fora, de zona neta a zona
bruta.
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7. En la neteja de terres, cal emprar el sistema de galleda doble, amb un compartiment amb
aigua neta i el producte detergent i desinfectant i en l’altre compartiment, aigua neta per a
esbandir.
Cal escombrar sempre amb sistemes que garanteixin no aixecar pols, per tant, només
restarà permès escombrar en sec en les voreres i escales externes, terrats, patis i altres
elements exteriors. Així mateix, i per raons de seguretat, també s’autoritza escombrar en sec
en sales d’instal·lacions tècniques.
La cristal·lització i abrillantat, segons el cas, dels diferents tipus de paviment, es realitzarà de
forma mecànica, amb indicació del producte a utilitzar. En cap cas, els productes emprats
tindran efectes lliscants.
8. En les neteges de les superfícies elevades s’utilitzaran aparells d’aspiració amb els filtres
adequats per a evitar la disseminació de pols en l’ambient i en el seu cas, baietes humides.
El personal que dugui a terme aquestes tasques tindrà a la seva disposició escales
convenientment homologades pel que fa a la seguretat en el treball.
9. Els elements com catifes, moquetes, persianes, parets, reixetes de calefacció i altres
similars, es netejaran mecànicament, traient la pols amb aparells d’aspiració amb filtres
adequats i utilitzant baietes humides amb els productes de neteja adients.
10. Si cal, en la neteja de mobiliari, caldrà emprar productes per a la restauració de petites
ratllades.
11. En la neteja de daurats i metalls, s’utilitzaran els productes adequats per a l’abrillantament.
12. Cal fer especial esment als lavabos, on caldrà revisar al llarg del dia que romanguin en les
condicions higièniques òptimes per a la seva utilització en tot moment. Així mateix, caldrà
reposar paper higiènic, paper eixugamans i sabó, per tal d’evitar que en cap moment els
usuaris no en tinguin a la seva disposició. Al lavabo de cada planta hi haurà, a disposició
del personal de neteja, uns fulls on caldrà que anotin el dia i l’hora en què fan cada neteja,
així com la reposició del paper higiènic, del de mans i del sabó líquid.
13. Anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària els dispensadors higiènics de paper i sabó, el kit
de les escombretes de bany, 20 ambientadors automàtics aspersors de fragància neutra
amb les corresponents reposicions del producte i 48 contenidors higiènics femenins;
aquests es renovaran amb una periodicitat no superior als 15 dies.
14. Anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària la neteja semestral dels plafons metàl·lics, bigues
i tubs de les façanes de l’edifici, mitjançant la utilització d’una grua plataforma. Aquest
treball es realitzarà en dissabte i diumenge, preferentment durant els mesos d’abril i
octubre.
5. OBLIGACIONS DE LES EMPRESES ADJUDICATÀRIES
-

Realitzar el servei segons el que especifica el present Plec de prescripcions tècniques.

-

Mantenir en perfecte estat de neteja els locals, mobiliari i equipament de les
dependències.
Nomenar un tècnic encarregat de supervisar la correcta execució del servei, d’acord
amb les prescripcions establertes per la normativa d’aplicació i segons les clàusules
d’aquest Plec.
Nomenar un interlocutor amb el responsable del servei de neteja del CatSalut.
Fer-se càrrec del cost del personal encarregat de prestar el servei: sous,

-

-
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formació, uniformitat, desplaçaments, substitucions per baixes i malalties, vacances,
seguretat social, antiguitat i qualsevol altra despesa que comporti la prestació del servei,
com és l’uniforme, amb tots els seus complements, l’equipament i l’ utillatge destinats a
les tasques de neteja.
-

Subrogar- se com a ocupador en les relacions laborals amb el personal que es relaciona
en l’Annex 9 del Plec de clàusules administratives particulars.

-

Comunicar al responsable del contracte les dades personals, categoria professional i
horari laboral dels treballadors que hagin de prestar el servei contractat. S’ha de garantir
una plantilla fixa, llevat de les substitucions que es puguin produir, les quals seran
comunicades prèviament al CatSalut mitjançant un històric de serveis del personal nou.

-

Garantir la presència del personal en els llocs de servei, substituint immediatament al
personal en cas de malaltia, vacances o qualsevol altra contingència.

-

A petició justificada del responsable del contracte, sempre que s’acrediti adequadament
i fefaent, es podrà requerir a l’empresa contractista perquè accedeixi a canviar la
persona que no reuneix les condicions mínimes necessàries per prestar el tipus de
servei que es demana, o bé no realitzi la seva tasca de forma correcta i professional.

-

Compliment estricte de les disposicions vigents en matèria de legislació laboral, conveni
del sector, legislació social de prevenció de riscos laborals, integració social de les
persones amb discapacitat, fiscal, de protecció de dades personals i ambiental.

-

Proporcionar a tot el personal de neteja el corresponent uniforme, el qual ha d’estar
perfectament net i amb la corresponent placa d’identificació personal. Aquest uniforme,
que inclou a banda de les peces de roba, guants, calçat i mascaretes, anirà a càrrec de
l’empresa o empreses adjudicatàries.

-

La maquinària, els equips i l’ utillatge destinats a tasques de neteja els aportarà
l’empresa o empreses adjudicatàries. En finalitzar la tasca, aquest equipament es
guardarà en les zones acordades en cadascun dels centres.

-

Els productes necessaris per a la prestació del servei de neteja els aportarà l’empresa o
empreses adjudicatàries. En finalitzar la tasca, es desaran en les zones acordades en
cadascun dels centres.

-

L’empresa adjudicatària tindrà cura de l’equipament que el CatSalut posi a la seva
disposició (armaris, taquilles, etc.) i seran responsables del seu manteniment.

-

La gestió dels envasos generats per l’empresa contractista en el procés de neteja és
responsabilitat seva, que haurà de presentar trimestralment un informe sobre la correcta
gestió d’aquest residus. En particular, s’haurà d’evitar que els residus d’envasos
qualificats com a perillosos tinguin un període d’emmagatzematge, a les zones
designades pel centre, superior als sis mesos.

-

L’empresa adjudicatària es responsabilitzarà de l’aplicació de les mesures i de la
formació del seu personal en matèria de prevenció de riscos laborals.

-

L’empresa adjudicatària haurà d’informar dels procediments operatius dels que disposa,
com a mínim, les corresponents a les 10 activitats de neteja més habituals, que
incloguin una descripció de l’activitat, una descripció sobre la forma d’avaluar la qualitat,
la freqüència, els elements a netejar, els mètodes utilitzats (productes, maquinària, etc.)
i la gestió dels aspectes ambientals generats.
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-

L’empresa adjudicatària respondrà de qualsevol desperfecte, pèrdua o deteriorament en
els béns, objectes i instal·lacions de les dependències a netejar quan es produeixin com
a conseqüència de la realització del servei de neteja.

-

L’empresa adjudicatària garantirà un adequat estoc de productes i la seva correcta
segregació (per tal d’evitar barreges perilloses) incloent-hi paper higiènic, paper
eixugamans, sabó i ambientadors, si s’escau. Haurà de disposar de materials de
contenció i recollida pel cas de vessament accidental dels productes.

-

Serveis d’urgència: l’adjudicatari ha de donar atenció als serveis urgents quan sigui
requerit. Comptarà amb un servei d’atenció telefònica de recollida d’avisos de 24
hores/365 dies i haurà de personar-se en el lloc i iniciar l’actuació de solució de la
contingència en un màxim de 4 hores a partir de la petició del servei urgent.
L’adjudicatari haurà d’aportar a l’atenció dels serveis d’urgència el personal suficient,
adequadament format i amb el material adient per atendre la contingència concreta que
motiva el requeriment (com per exemple actes o reunions, vandalisme, incendis,
pintades, inundacions, trasllats, obres, suplències imprevistes, etc.).
6. PERSONAL DESTINAT A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI I HORARIS

6.1. Personal
Respecte al personal de neteja opera la subrogació d’acord amb la clàusula trenta-setena del
plec de clàusules administratives particulars que regeix l’Acord Marc vigent, d’acord amb
l’article 120 del Text refós de la llei de contractes del sector públic.
6.2. Horaris
La prestació del servei objecte de contracte que es detalla en el present plec de prescripcions
tècniques, s’haurà d’efectuar en horari diürn de dilluns a divendres, excepte festius.
El servei de neteja haurà d’estar cobert en la seva totalitat durant tots els mesos de l’any,
inclosos els períodes de vacances. No obstant això, l’Administració es reserva el dret de
modificar els horaris dins del qual s’executarà el contracte, en funció de les necessitats del
servei. La modificació corresponent haurà d’ésser comunicada per escrit amb l’antelació
necessària per tal d’organitzar el servei (72 h).
En tot cas, l’establiment de les jornades de treball i dels descansos haurà d’ajustar-se
estrictament a la legislació sectorial vigent.
A continuació es detallen els horaris i la modalitat de prestació del servei:
Edifici Olímpia, seu de l’organització central del CatSalut.
Travessera de les Corts, 131-159. 08028 Barcelona
Neteja diària de l’edifici,
de dilluns a divendres excepte festius.
de 16 hores a 22 hores.
Netejador/a a disposició del CatSalut en horari,
de dilluns a divendres excepte festius.
de 07:30 hores a 14:00 hores, i
de 15:00 hores a 17:00 hores.
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Equip

Nombre operaris

Hores diàries Hores anuals

Encarregat/da

1

7

1.736,00

Netejador/a

1

8,5

2.108,00

Netejador/a

1

7

1.736,00

Netejador/a

3

6

4.464,00

Netejador/a

1

5

1.240,00

Especialista
Total hores contracte del
01.01.2016 a 31.12.2016

1

6

1.488,00
12.772,00

La classificació de dies laborables i festius es realitzarà d’acord amb el calendari laboral
publicat per la Generalitat de Catalunya per a l’any 2016, juntament amb el de les festes locals
de la ciutat de Barcelona.
7. CRITERIS AMBIENTALS
7.1. Productes químics de neteja
Dels productes químics de neteja es diferenciarà entre els productes bàsics de neteja i la resta
de productes de neteja d’ús específic.
Es consideren productes bàsics de neteja general els que s’utilitzen en les tasques de neteja
habituals i que per tant es consumeixen en major quantitat i de forma regular. En concret es
consideren els següents:
-

Producte de neteja general de terres i paviments.
Producte de neteja general de superfícies. (taules, prestatgeries, portes,
mampares, etc).
Productes de neteja general de vidres.
Productes de neteja general de superfícies ceràmiques (enrajolat en lavabos,
etc).

Es consideren altres productes de neteja d’ús específic aquells que tenen aplicacions
particulars diferents dels anteriors, tot i que per les condicions particulars de l’edifici puguin
arribar a ser d’ús habitual. En concret es consideren els següents:
-

Altres productes per la neteja de terres i paviments: decapants de sòls,
abrillantadors, netejadors de moquetes, parquets....
Altres productes per la neteja de superfícies especials.
Altres productes per la neteja de vidres.

En qualsevol cas, les empreses adjudicatàries empraran els productes amb les característiques
i condicions que van presentar per a l’adjudicació de l’Acord marc vigent.
En les tasques de neteja amb aerosol no es podran utilitzar productes en esprai amb gasos
propel·lents. En cas que sigui necessari s’utilitzarà en ampolla emplenable amb capçal
polvoritzador manual, etiquetat amb el nom i les característiques del producte.
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7.2. Sabó rentamans
Tindran les característiques establertes en el
l’Acord marc del servei de neteja.

plec de prescripcions tècniques que regula

En qualsevol cas, les empreses adjudicatàries empraran els productes amb les característiques
que van presentar per a l’adjudicació de l’Acord marc vigent.
7.3. Paper higiènic i altres productes de cel·lulosa
Caldrà tenir en compte les condicions establertes en el plec de prescripcions tècniques que
regula l’Acord marc.
En qualsevol cas, les empreses adjudicatàries empraran els productes amb les característiques
que van presentar per a l’adjudicació de l’Acord marc vigent.
7.4. Bosses d’escombraries
Caldrà tenir en compte les condicions establertes en el plec de prescripcions tècniques que
regula l’Acord marc.
En qualsevol cas, les empreses adjudicatàries empraran els productes amb les característiques
que van presentar per a l’adjudicació de l’Acord marc vigent.
Qualsevol canvi en la utilització dels productes anteriorment citats, requerirà una comunicació
prèvia, i s’haurà de garantir la qualitat del servei i el compliment de totes les prescripcions
tècniques que li siguin d’aplicació. A tal efecte la comunicació del canvi haurà d’anar
acompanyada d’una justificació i de tota la documentació requerida en el licitació de l’Acord
marc.
Sempre que es detectin incidències o problemes amb els productes subministrats, el CatSalut
podrà requerir a l’empresa adjudicatària per tal que els substitueixi per altres més adequats
sempre que compleixin els requisits mínims establerts en el plec de prescripcions tècniques
que regula l’Acord marc.
8. RESPONSABLITATS I ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL
L’empresa adjudicatària serà responsable dels danys i perjudicis causats a l’Administració i a
tercers en el desenvolupament del contracte i, per tant, l’Administració queda eximida de tota
responsabilitat pels danys i perjudicis causats a tercers com a conseqüència d’ aquells.
En aquest sentit, l’empresa proposada com a adjudicatària haurà de declarar que la pòlissa
d’assegurances de responsabilitat civil aportada en l’adjudicació de l’Acord marc del servei de
neteja és vigent.
Així mateix, l’empresa adjudicatària comunicarà de manera immediata al CatSalut de qualsevol
modificació en la pòlissa d’assegurança que alteri o variï les seves condicions de cobertura.
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9. ACCIONS A REALITZAR PER L’ADMINISTRACIÓ
a) Informar l’empresa adjudicatària de les instal·lacions, la distribució d’espais i altres
característiques dels edificis que siguin rellevants per a la realització del servei de
neteja.
b) Facilitar als licitadors la informació puntual i rigorosa exigida per la legislació vigent i
altres normes i convenis d’obligat compliment sobre les condicions dels contractes dels
treballadors als quals afecti la subrogació i que ha de permetre l’avaluació dels costos
laborals del servei a prestar. (Veure el PCAP)
c) Per poder participar en la licitació d’aquesta contractació és obligatori per part dels
licitadors visitar les instal·lacions objecte de la mateixa, per la qual cosa el CatSalut els
hi facilitarà la visita a l’edifici objecte d’aquesta contractació, prèvia sol·licitud per correu
electrònic a les adreces jgarcia@catsalut.cat, jfraile@catsalut.cat i jlros@catsalut.cat
indicant el nom de l’empresa, nom i cognoms de les persones que hi assistiran (màxim
dues persones per empresa), els seus respectius NIF, així com també l’adreça de
correu electrònic per a comunicacions. Una vegada rebudes les sol·licituds de visita, el
CatSalut concertarà visites conjuntes a les instal·lacions. Qualsevol canvi introduït en la
data de celebració de la visita serà informat oportunament en el perfil del contractant. A
la finalització de la visita s’expedirà justificant acreditatiu d’haver-la realitzat.
d) Designar un responsable de serveis de neteja o responsable del contracte, el qual ha de
supervisar l’actuació del servei de neteja i rebre els informes d’incidències del mateix,
donant les instruccions oportunes, i dirigir l’execució del contracte.
e) Reservar espais en els edificis i dependències objecte del contracte per a l’ús exclusiu
tant per guardar l’ utillatge i els productes que s’utilitzen, com a vestidor del personal de
l’empresa de neteja i per a portar a terme la gestió de residus generats per la prestació
del servei, d’acord amb la legislació vigent. L’empresa adjudicatària col·laborarà amb el
CatSalut en la definició dels requisits que han de complir aquests espais.
Tots aquests espais seran oportunament identificats a l’empresa adjudicatària a la
signatura del contracte.
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Annex 1 – MODEL DE FITXA D’EDIFICI / LOCAL / DEPENDÈNCIA
FITXA EDIFICI: ADREÇA
Característiques generals
Tipologia edificatòria

Oficines en edifici
exclusiu aïllat
5
1

Nombre de plantes sobre rasant
Nombre de plantes sota rasant
Superfícies útils: 7.123 m2
Superfície total d’ús administratiu (inclòs sales de reunions)
Superfície total de lavabos i vestidors
Superfície total d’arxius i magatzems
Superfície total de locals d’instal·lacions
Superfície total de terrasses, patis, balcons
Superfície total de circulació (vestíbuls, passadissos, escales)
Total superfície útil
Ocupació
Nombre de treballadors (interns i externs)
Nombre de visites diàries

3.250 m2
360 m2
35 m2
750 m2
828 m2
1.900 m2
7.123 m2

350
33

Elements específics a tenir en compte
Plantes d’aparcament
Ascensors i altres aparells elevadors
Treballs en alçada
Neteja exterior de vidres amb góndola
Edifici catalogat, neteja específica de parquet noucentista
Edifici catalogat, neteja específica vitralls noucentistes
Claraboia ornamental vestíbul
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Pati davanter edifici
4
Neteja plafons exteriors
dues vegades a l’any
No
No
No
No

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI DE NETEJA DE L’EDIFICI SALVANY DEL DEPARTAMENT DE SALUT
UBICAT AL CARRER DE ROC BORONAT 81-95 DE BARCELONA
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1. OBJECTE DEL CONTRACTE
La contractació de la prestació del servei de neteja respectuós amb el medi ambient, en
l‟edifici Salvany del Departament de Salut ubicat al carrer Roc Boronat 81-95 de
Barcelona de la Generalitat de Catalunya.

2. PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ I PREUS HORA
L‟import màxim previst en aquesta licitació és de 231.681,60 euros (sense IVA), per al
període comprès entre l‟1 de gener de 2016 fins el 31 de desembre de 2016.
Import màxim (sense IVA), laborable diürn netejadora 15,57 €

3. DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI
Les actuacions objecte de la prestació d‟aquest servei es duran a terme atenent a criteris
de respecte mediambiental i amb la implantació d‟un sistema de neteja de qualitat.
El treball de neteja es farà de tal manera que, en cap moment, es vegi pertorbat el normal
funcionament de les activitats desenvolupades en les dependències i instal·lacions
objecte d‟aquest contracte.
A continuació s‟indiquen els treballs o programes de neteja que s‟han de dur a terme,
amb la finalitat de precisar les freqüències mínimes i les necessitats bàsiques dels
tractaments a realitzar, tot i que l‟ús intensiu de determinats espais faci necessària una
freqüència major.

4. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR
4.1. Normes generals
A banda de les especificacions que s‟estableixen en els apartats següents, s‟estableixen
les següents normes de caràcter general:
a) Tornar a netejar sempre que es detecti brutícia, a petició dels interlocutors designats
pel departament.
b) Recollida de residus. Transport diari de qualsevol tipus de residu des del punt de
generació fins al magatzem final, en el seu cas, i fins als contenidors municipals en
els horaris marcats per les ordenances municipals, separant el material de
recuperació. S‟inclou en el contracte el subministrament de bosses de plàstic
homologades.
c) Es duran a terme neteges a fons en les circumstàncies següents:
- Zones on s‟hagin dut a terme tasques de pintura, obres o manteniment general,
incloent-hi actuacions sobre el paviment.

-

Les derivades de qualsevol avaria o incidències com fuites d‟aigua, emergències i
altres similars.

4.2. Tasques a realitzar
El contingut de les funcions de la prestació del servei de neteja de les dependències de
l‟edifici inclourà les operacions següents en els espais que s‟indiquen, sens perjudici, de
l‟especificació de les prestacions recollides en el plec de prescripcions tècniques de
l‟Acord marc de referència:
Neteja diària.
a) Buidar i netejar papereres i cendrers
b) Treure la pols al maquinari d‟oficina i els telèfons.
c) Recollir els papers, les deixalles i els residus en general que hi hagi pel paviment
d) Netejar i/o fregar els paviments dels passadissos, sales, vestíbul i totes les altres
dependències, desplaçant els elements que puguin interferir en la neteja, tal com
papereres, cadires, bucs amb rodes, reposapeus, etc i reposant-los al seu lloc
original una vegada finalitzada la neteja.
e) Aspirar les estores.
f) Netejar lavabos, wàters i miralls.
g) Netejar l'interior de les cabines dels ascensors i l‟exterior metal·litzat, utilitzant
productes no agressius.
h) Netejar el pati exterior, escombrant i recollint les deixalles i altres residus que es
trobin en el mateix.
i) Recollir, dipositar i separar en els llocs indicats i en els recipients contenidors
adients, els residus i el material de recuperació en general. També s'haurà de
dipositar en els llocs indicats el paper que sigui susceptible de reciclar.
j) Netejar tots els vidres de les portes i finestres de les dependències interiors.
k) Neteja del mobiliari (armaris, taules, etc. ..).
l) Neteja dels cendrers de la zona habilitada com a espai per a fumadors.
m) Recollida de papers del pàrquing
Neteja setmanal.
a) Netejar els paviments de les dependències auxiliars: calefacció, aire condicionat,
etc.
b) Netejar l'enrajolat dels lavabos.
c) Netejar el magatzem, l'arxiu i el pàrquing tot especificant el sistema.
d) Netejar i abrillantar els metalls i poms de les portes i baranes, etc., interiors i
exteriors.
Neteja quinzenal.
a) Treure la pols de parets, conductes i reixes de l'aire condicionat, calefacció i
lluminàries.
b) Netejar i abrillantar metalls.
c) Netejar les persianes interiors i cortines.
d) Eliminar les incrustacions de tipus calcari i òxids dels wàters, urinaris i lavabos.
Neteja mensual.
a) Netejar a fons els terrats.

b) Netejar i abrillantar el mobiliari.
c) Abrillantar els paviments de les plantes amb accés al públic, amb la maquinària
adient. En aquesta tasca s‟utilitzaran productes que minimitzin al màxim el risc de
caigudes.
d) Netejar les mampares dels despatxos, on hi hagin.
e) Netejar les moquetes i catifes.
f) Treure la pols de les superfícies elevades, com ara prestatges, finestres, mobiliari,
maquinari d‟oficina, repeu de les portes, etc
Neteja Trimestral.
a) Treure la pols de persianes interiors.
b) Netejar els vidres de les finestres per l‟interior i l'exterior.
Neteja semestral.
a) Cristal·litzar i abrillantar els paviments, plàstics o similars.
b) Netejar els plafons metàl·lics, bigues exteriors i tubs de les façanes de l'edifici, tot
utilitzant les gòndoles dels edificis.
c) Aspiració, neteja i desinfecció de totes les cadires de l'edifici.
Altres treballs a realitzar:
L'empresa adjudicatària realitzarà diàriament, sempre que sigui necessari: Reposició
del paper higiènic, del paper eixuga mans i del sabó líquid per a tots els lavabos de
l'edifici. Juntament amb aquesta tasca, l‟empresa adjudicatària, durà a terme el
control dels contenidors higiènics femenins.
Les freqüències indicades tenen el caràcter de mínimes i subjectes a modificació si les
circumstàncies puntuals o els canvis d‟organització així ho aconsellen.
Per millorar l‟eficiència energètica, el treball diari s‟executarà pel procediment de
completar plantes consecutivament per concentració de l‟equip del personal de neteja.
L‟equipament, utillatge i estris necessaris per prestar el servei objecte del contracte de
neteja els aportarà a càrrec seu l‟empresa adjudicatària.
Els materials hauran d‟estar sempre en les condicions d‟higiene adequades. En aquest
sentit, després de cada procés de neteja es netejaran a fons amb aigua i detergent.
La maquinària, els equips i el utillatge destinats a les tasques de neteja es comunicaran al
departament a través de la persona designada com a responsable del servei, la qual
podrà sol·licitar a l‟empresa adjudicatària la informació relativa a les seves
característiques que consideri necessària. El manteniment de tota la maquinària, els
equips i l‟utillatge és a càrrec de l‟empresa.
Els treballadors de l‟empresa adjudicatària desaran tota la maquinària, els equips i el
utillatge en els espais assignats un cop utilitzats i nets.
L‟empresa adjudicatària garantirà que el personal que ha de dur a terme les tasques de
neteja, coneix i segueix les indicacions per a l‟ús correcte dels productes, aparells i estris
emprats, així com de les mescles, les temperatures o qualsevol altra informació rellevant
per la seva seguretat i bon ús. En el mateix sentit, cal garantir que els productes sempre

s‟utilitzaran en els seus envasos originaris per tal de tenir en tot moment la informació
necessària.
L‟empresa adjudicatària garantirà l‟aplicació de les mesures de protecció adients, proveint
el personal dels equips de protecció individuals necessaris.
Aquestes previsions poden ser objecte de millora per part de les empreses licitadores.
4.3. Indicacions relatives a les actuacions de neteja
Les tasques de neteja es faran sempre de dalt a baix i de dintre a fora, de zona neta a
zona bruta.
En la neteja de terres, cal emprar el sistema de galleda doble, amb un compartiment amb
aigua neta i el producte detergent i desinfectant i en l‟altre compartiment, aigua neta per a
esbandir.
Escombrar sempre amb sistemes que garanteixin no aixecar pols, per tant, només restarà
permès escombrar en sec en les voreres i escales externes, terrats, patis i altres
elements exteriors. Així mateix, i per raons de seguretat, també s‟autoritza escombrar en
sec en sales d‟instal·lacions elèctriques o de calefacció.
La cristal·lització i abrillantat, segons el cas, dels diferents tipus de paviment, es realitzarà
de forma mecànica, amb indicació del producte a utilitzar. En cap cas, els productes
emprats tindran efectes lliscants.
En les neteges de les superfícies elevades s‟utilitzaran aparells d‟aspiració amb els filtres
adequats per a evitar la disseminació de pols en l‟ambient i en el seu cas, baietes
humides. El personal que dugui a terme aquestes tasques tindrà a la seva disposició
escales convenientment homologades pel que fa a la seguretat en el treball.
Els elements com catifes, moquetes, persianes, parets, reixetes de calefacció i altres
similars, es netejaran mecànicament, traient la pols amb aparells d‟aspiració amb filtres
adequats i utilitzant baietes humides amb els productes de neteja adients.
Si cal, en la neteja de mobiliari, caldrà emprar productes per a la restauració de petites
ratllades.
En la neteja de daurats i metalls, s‟utilitzaran els productes adequats per a
l‟abrillantament.
Cal fer especial esment als lavabos, on caldrà revisar al llarg del dia que romanguin en
les condicions higièniques òptimes per a la seva utilització en tot moment. Així mateix,
caldrà reposar paper higiènic, paper eixugamans i sabó, per tal d‟evitar que en cap
moment els usuaris no en tinguin a la seva disposició.
Anirà a càrrec de l‟empresa adjudicatària els dispensadors higiènics de paper i sabó, el kit
de les escombretes de bany i tots els contenidors higiènics femenins; aquests es
renovaran amb una periodicitat no superior als 15 dies.

4.4. Superfície útil d’actuació amb especificació dels metres quadrats
L‟edifici, amb forma de “L” i construït per a ús d‟oficines i de pública concurrència, està
format per dos zones diferenciades: una quasi rectangular i l‟altra trapezoïdal, d‟alçades
diferents i separades per una escala principal (nucli de comunicacions). Les plantes pis
estan comunicades per l‟esmentada escala, però no en la planta baixa.
Zona A
Alineada amb el carrer Pere IV cantonada amb el carrer Roc Boronat. Consta de planta
baixa més cinc plantes (de la primera a la quarta són plantes tipus i la cinquena té un
espai més reduït i només és accessible des de la quarta planta).
Característiques de superfície i distribució de les plantes:
Planta 5
Planta 4

145 m2
1400 m2

Planta 3
Planta 2

1450 m2
1450 m2

Planta 1
Planta baixa

1450 m2
1350 m2

Soterrani -1
Soterrani -2
Total

2227 m2
2197 m2
13235 m2

Dues sales multifunció, office amb pica
Despatxos perimetrals, espai diàfan en zona central i
façana interior, 2 sala de reunions, nucli de serveis, sala
d‟arxiu, office, sala de racks, reprografia
Despatxos perimetrals, oficina en zona central i façana
interior, sala de reunions, nucli de serveis, sala d‟arxiu,
office i sala de racks
Sala diàfana; sectorització d‟aules i despatxos
Vestíbul principal, taulell de recepció, l‟escada principal
de pujada escales pis, sortida d‟escala provinent de
soterrani, accés ascensors les bústies de recollida
pneumàtica, zona control d‟accessos, sala de reprografia,
serveis, sala d‟actes compartimentable, sala de traducció
simultània, zona de CPD o sala freda, zona d‟altell per
ubicar arxius, ubicació de màquines de clima sobre la
rampa del pàrquing
Magatzem, vestidors, equipaments
Aparcament, equipaments

Zona B
De forma trapezoïdal, alineada amb el carrer Roc Boronat amb cantonada amb el carrer
Pallars. Consta de planta baixa i tres plantes tipus.
Característiques de superfície i distribució de les plantes:
Planta 3
Planta 2
Planta 1

375 m2
375 m2
375 m2

Planta baixa

375 m2

Total

1500 m2

Despatxos perimetrals zona exterior, espai diàfan en zona
interior i façana interior
Despatxos perimetrals zona exterior, espai diàfan en zona
interior i façana interior
Despatxos perimetrals zona exterior, espai diàfan en zona
interior.

5. OBLIGACIONS DE LES EMPRESES ADJUDICATÀRIES
-

La realització del servei segons el que especifica el present Plec de Prescripcions
Tècniques.

-

El contractista està obligat a mantenir en perfecte estat de neteja els locals, mobiliari i
equipament de les dependències.

-

Nomenar un tècnic encarregat de supervisar la correcta execució del servei, d‟acord
amb les prescripcions establertes per la normativa d‟aplicació i segons les clàusules
d‟aquest Plec.

-

Nomenar un interlocutor amb el responsable del servei de neteja del departament.

-

Presentar abans d‟iniciar el servei, els contractes degudament formalitzats amb el
personal que ha de prestar els serveis objecte d‟aquest contracte. Qualsevol variació
contractual haurà de ser comunicada al Departament.
L‟Administració podrà requerir la presentació de la documentació que acrediti aquest
compliment (còpia dels fulls de nòmina, còpia dels documents TC-1 i TC-2 de
liquidació de la quota de la Seguretat Social) i en cas de detectar o sospitar
anomalies, podrà traslladar-les a l‟autoritat competent en aquest àmbit per a la seva
investigació.

-

Fer-se càrrec del cost del personal encarregat de prestar el servei: sous, formació,
uniformitat, desplaçaments, substitucions per baixes i malalties, vacances, seguretat
social, antiguitat i qualsevol altra despesa que comporti la prestació del servei, com és
l‟uniforme, amb tots els seus complements, l‟equipament i l‟utillatge destinats a les
tasques de neteja.

-

Subrogar-se com a ocupador en les relacions laborals amb el personal que es
relaciona en l’Annex 11 del plec de clàusules administratives.

-

Comunicar al responsable del Departament les dades personals, categoria
professional i horari laboral dels treballadors que hagin de prestar el servei contractat.
S‟ha de garantir una plantilla fixa, llevat de les substitucions que es puguin produir, les
quals seran comunicades prèviament al Departament mitjançant un històric de serveis
del personal nou.

-

Garantir la presència del personal en els llocs de servei, substituint immediatament al
personal en cas de malaltia, vacances o qualsevol altra contingència.

-

A petició justificada del responsable del servei, sempre que s‟acrediti adequadament i
fefaent, es podrà requerir a l‟empresa contractista perquè accedeixi a canviar la
persona que no reuneix les condicions mínimes necessàries per prestar el tipus de
servei que es demana, o bé no realitzi la seva tasca de forma correcta i professional.

-

Compliment estricte de les disposicions vigents en matèria de legislació laboral,
conveni del sector, legislació social de prevenció de riscos laborals, integració social
de les persones amb discapacitat, fiscal, de protecció de dades personals i ambiental.

-

Proporcionar a tot el personal de neteja el corresponent uniforme, el qual ha d‟estar
perfectament net i amb la corresponent placa d‟identificació personal. Aquest
uniforme, que inclou a banda de les peces de roba, guants, calçat i mascaretes, anirà
a càrrec de l‟empresa o empreses adjudicatàries.

-

La maquinària, els equips i l‟utillatge destinats a tasques de neteja els aportarà
l‟empresa o empreses adjudicatàries. En finalitzar la tasca, aquest equipament es
guardarà en les zones acordades en cadascun dels centres.

-

Els productes necessaris per a la prestació del servei de neteja els aportarà l‟empresa
o empreses adjudicatàries. En finalitzar la tasca, es desaran en les zones acordades
en cadascun dels centres.

-

L‟empresa contractista tindrà cura de l‟equipament que el departament posi a la seva
disposició (armaris, taquilles, etc.) i seran responsables del seu manteniment.

-

La gestió dels envasos generats per l‟empresa contractista en el procés de neteja és
responsabilitat seva, la qual haurà de presentar trimestralment un informe sobre la
correcta gestió d‟aquest residus. En particular, s‟haurà d‟evitar que els residus
d‟envasos qualificats com a perillosos tinguin un període d‟emmagatzematge superior
als sis mesos.

-

L‟empresa adjudicatària es responsabilitzarà de l‟aplicació de les mesures i de la
formació del seu personal en matèria de prevenció de riscos laborals.

-

L‟empresa adjudicatària respondrà de qualsevol desperfecte, pèrdua o deteriorament
en els béns, objectes i instal·lacions de les dependències a netejar quan es produeixin
com a conseqüència de la realització del servei de neteja.

-

L‟empresa adjudicatària garantirà un adequat estoc de productes i la seva correcta
segregació (per tal d‟evitar barreges perilloses) incloent-hi paper higiènic, paper
eixugamans, sabó i ambientadors, si s‟escau. Han de disposar de materials de
contenció i recollida pel cas de vessament accidental dels productes.

6. PERSONAL DESTINAT A LA PRESTACIÓ DEL SERVEIS I HORARIS
6.1 PERSONAL
El personal de neteja destinat a l‟execució del contracte vindrà determinat per la plantilla
ja existent, d‟acord amb l‟Annex 11 del plec de clàusules administratives particulars que
regeix aquesta contractació, atenent el que disposa l‟article 120 del Text refós de la llei de
contractes del sector públic.
L‟empresa adjudicatària haurà d‟emplenar els fulls d‟autorització per accedir a l‟edifici
objecte del plec. Els fulls complimentats els hauran de trametre al Servei de Serveis
Generals per a la tramitació de la deguda autorització. El personal de neteja s‟haurà
d‟acreditar davant el servei de seguretat a l‟accedir a „edifici.

Les suplències per malaltia, per permisos o vacances del personal de l‟empresa
adjudicatària s‟han de comunicar d‟acord amb les indicacions que rebin de la Unitat de
Serveis Generals.
6.2. HORARIS
Es considera horari diürn el comprés entre les 6:00 i les 22:00 hores. La prestació dels
serveis contractats que es detalla en el present plec de prescripcions tècniques, s‟haurà
d‟efectuar durant els dies i dins de l‟horari que marqui l‟administració.
Tots els serveis hauran d‟estar coberts en la seva totalitat durant tots els mesos de l‟any,
inclosos els períodes de vacances. No obstant, l‟Administració es reserva el dret de
modificar els horaris dins del qual s‟executarà el contracte, en funció de les necessitats
del servei. La modificació corresponent haurà d‟ésser comunicada per escrit amb
l‟antelació necessària per tal d‟organitzar el servei (72 h).
En tot cas, l‟establiment de les jornades de treball i dels descansos haurà d‟ajustar-se
estrictament a la legislació sectorial vigent.
Les empreses licitadores han de proposar l‟horari més adient per a realitzar les tasques
de neteja, tenint en compte que cal evitar interferir el mínim possible en l‟activitat de
l‟edifici.
A continuació es detallen els horaris i la modalitat de prestació del servei objecte d‟aquest
procediment:
Equip

Nombre

Hores diàries Hores anuals

Responsable

1

8

1.984

Netejadora

11

4

10.912

Especialista

1

8

1.984

Total hores anuals

14.880

Cal preveure:
a) persones netejadores de dilluns a divendres
b) 40 hores setmanals de persona netejadora especialista
c) netejadora de dilluns a divendres entre les 9.00h i les 15.00h.

6.3. SUPERVISIÓ TASQUES DE NETEJA
Per controlar les tasques de neteja diària i setmanal que s‟estableixen en aquest plec,
s‟haurà d‟omplir un full de control. Aquests fulls, degudament complimentats pel
responsable del personal de neteja corresponent, s‟adjuntarà a l‟albarà emès per
l‟empresa adjudicatària.
El responsable del personal de neteja de l‟adjudicatària mantindrà, com a mínim, una
reunió mensual amb la persona designada pel Departament de Salut, per tal de fer un

seguiment de les tasques previstes en aquest plec.

7. CRITERIS AMBIENTALS
7.1 Productes químics de neteja
Dels productes químics de neteja es diferenciarà entre els productes bàsic de neteja i la
resta de productes de neteja d‟ús específic.
Es consideren productes bàsics de neteja general els que s‟utilitzen en les tasques de
neteja habituals i que per tant es consumeixen en major quantitat i de forma regular. En
concret es consideren els següents:
-

Producte de neteja general de terres i paviments.
Producte de neteja general de superfícies (taules, prestatgeries, portes,
mampares, etc).
Productes de neteja general de vidres.
Productes de neteja general de superfícies ceràmiques (enrajolat en lavabos,
cuines, etc).

Es consideren altres productes de neteja d‟ús específic aquells que tenen aplicacions
particulars diferents dels anteriors, tot i que per les condicions particulars en un edifici
concret puguin arribar a ser d‟ús habitual. En concret es consideren els següents:
-

Altres productes per la neteja de terres i paviments: decapants de sòls,
abrillantadors, netejadors de moquetes, parquets....
Altres productes per la neteja de superfícies especials.
Altres productes per la neteja de vidres.
Altres productes
per neteja de banys i cuines com desembussadors,
ambientadors, desinfectants, etc.
Altres productes com rentavaixelles, detergents, etc.

En qualsevol cas, l‟empresa adjudicatària emprarà els productes de neteja, higiene,
paper i bosses amb les homologacions que per normativa siguin necessàries, per a la
protecció de les persones i el medi ambient, tot disposant de les fitxes tècniques (o de
composició de producte) i de seguretat (en l‟àmbit de manipulació, transport i
emmagatzematge).
En les tasques de neteja amb aerosol no es podran utilitzar productes en esprai amb
gasos propelents. En cas que sigui necessari s‟utilitzarà en ampolla reomplible amb
capçal polvoritzador manual.
Qualsevol canvi en els productes utilitzats requerirà una comunicació prèvia i s‟haurà de
garantir la qualitat dels servei i del compliment de totes les prescripcions tècniques que li
siguin d‟aplicació.
Sempre que es detectin incidències o problemes amb els productes subministrats, el
departament podrà requerir a l‟empresa o empreses adjudicatàries per tal que els
substitueixi per altres més adequats.

7.2. Sabó rentamans
Tindran les característiques establertes en el plec de prescripcions tècniques que regula
l‟Acord marc del servei de neteja.
En qualsevol cas, l‟empresa adjudicatària emprarà els productes amb les característiques
que van presentar per a l‟adjudicació de l‟Acord marc vigent.
7.3. Paper higiènic i altres productes de cel·lulosa
Caldrà tenir en compte les condicions establertes en el plec de prescripcions tècniques
que regula l‟Acord marc.
En qualsevol cas, l‟empresa adjudicatària emprarà els productes amb les característiques
que van presentar per a l‟adjudicació de l‟Acord marc vigent.
7.4. Bosses d’escombraries
Caldrà tenir en compte les condicions establertes en el plec de prescripcions tècniques
que regula l‟Acord marc.
En qualsevol cas, l‟empresa adjudicatària emprarà
els productes
característiques que van presentar per a l‟adjudicació de l‟Acord marc vigent.

amb les

Qualsevol canvi en els productes utilitzats requerirà una comunicació prèvia i s‟haurà de
garantir la qualitat dels servei i del compliment de totes les prescripcions tècniques que li
siguin d‟aplicació. A tal efecte la comunicació del canvi haurà d‟anar acompanyada d‟una
justificació del canvi i de tota la documentació requerida en el licitació de l‟Acord marc.
Sempre que es detectin incidències o problemes amb els productes subministrats, el
departament podrà requerir a l‟empresa o empreses adjudicatàries per tal que els
substitueixi per altres més adequats sempre que compleixin els requisits mínims
establerts en el plec de prescripcions tècniques que regula l‟Acord marc.

8. RESPONSABLITATS I ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL
L‟empresa adjudicatària serà responsable dels danys i perjudicis causats a l‟Administració
i a tercers en el desenvolupament dels contractes i, per tant, l‟Administració queda
eximida de tota responsabilitat pels danys i perjudicis causats a tercers com a
conseqüència d‟ aquells.
En aquest sentit, l‟empresa proposada com a adjudicatària haurà de tenir contractada i al
corrent de pagament una assegurança de Responsabilitat civil que presentarà a
l‟administració contractant prèvia la formalització el contracte.
Així mateix, l‟empresa adjudicatària comunicarà de manera immediata al Departament
qualsevol modificació en la pòlissa d‟assegurança que alteri o variï les seves condicions
de cobertura.

9. ACCIONS A REALITZAR PER L’ADMINISTRACIÓ
a) Informar l‟empresa adjudicatària de les instal·lacions, la distribució d‟espais i altres
característiques dels edificis que siguin rellevants per a la realització del servei de
neteja.
b) Facilitar als licitadors la informació puntual i rigorosa exigida per la legislació vigent i
altres normes i convenis d‟obligat compliment sobre les condicions dels contractes
dels treballadors als quals afecti la subrogació i que ha de permetre l‟avaluació dels
costos laborals del servei a prestar. (Veure Annex 11 del plec de clàusules
administratives).
c) Per a licitar, caldrà visitar els edificis i dependències objecte d‟aquesta contractació
prèvia sol·licitud per correu electrònic a l‟adreça serveisgenerals.avemaria@gencat.cat
indicant el nom i cognoms de les persones que hi assistiran (màxim dues persones per
empresa) així com també els seus respectius NIF. Una vegada rebudes les sol·licituds
de visita, el Departament concertarà les visites. (Veure Annex 6 del Plec de Clàusules
Administratives).
d) Designar un responsable de serveis de neteja o responsable del contracte , el qual ha
de supervisar l‟actuació del servei de neteja i rebre els informes d‟incidències del
mateix, donant les instruccions oportunes, i dirigir l‟execució del contracte.
e) Reservar espais en els edificis i dependències objecte del contracte per a l‟ús exclusiu
tant per guardar l‟utillatge i els productes de s‟utilitzen, com a vestidor del personal de
l‟empresa de neteja i per a portar a terme la gestió de residus d‟envasos generats,
d‟acord amb la legislació vigent. Les empreses adjudicatàries col·laboraran amb
l‟Administració en la definició dels requisits que han de complir aquests espais.
Tots aquests espais seran oportunament identificats a l‟empresa o empreses
adjudicatàries a la signatura del contracte.

