PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN EL CONTRACTE DEL SERVEI DE
BUGADERIA DE LA RESIDÈNCIA PER A GENT GRAN CONCA DE BARBERÀ. ANY 2017

1.OBJECTE
L’objecte del contracte és la realització del servei de bugaderia, planxat, repàs i distribució de la
roba de la Residència de gent gran Conca de Barberà, de Montblanc.
CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE:
1) Ubicació:
Avinguda Manel Ribé, 46-48, 43400-Montblanc
2) Nombre de places: 70 usuaris de Residència i 5 usuaris de centre de dia.
2. VIGÈNCIA DEL CONTRACTE DE SERVEI
El contracte de servei s’executarà des de l’1 de setembre de 2017 o des de la seva signatura, si fos
posterior, fins el dia 31 de desembre de 2017.
3. SERVEI DE BUGADERIA, PLANXA, I REPÀS I DISTRIBUCIÓ DE ROBA
3.1. Característiques del servei
El servei a realitzar consisteix en tenir al dia la roba personal i de servei per als usuaris neta,
eixugada, repassada i planxada i fer la seva distribució a les habitacions, magatzems, armaris, etc.,
designats, així com el manteniment de la netedat i ordre de les dependències, prestatges, armaris
magatzems, eines, carros, maquinària i altres elements que hi pugui haver a les dependències i per
a ús del servei. També es retiraran i es dipositaran als contenidors específics les deixalles, brossa,
envasos, etc... que es generin al servei. El servei inclou, a més, cortines, uniformes i la resta de roba
que es troba en el centre.
3.2. Programa detallat de treball i periodicitat
El personal de l’empresa contractista recollirà la roba bruta a les habitacions, menjadors o altres
llocs indicats a tal efecte en cadascuna de les plantes a mesura que aquesta estigui disponible per a
ser tractada i en la freqüència que, per raons del servei, determini la direcció del centre. Per part
dels altres serveis del centre, es procurarà que aquesta disponibilitat sigui efectiva al més aviat
possible, a fi de facilitar la seva tasca.
Dins l’horari pautat per la direcció del centre, la roba que tingui entrada a bugaderia, serà diàriament
rentada, eixugada, repassada, planxada, classificada i traslladada neta, en les condicions de
presentació establertes, a les respectives plantes, als espais destinats d’emmagatzematge i a les
habitacions dels usuaris.
Pel que fa al transport de la roba neta ha de realitzar-se en condicions higièniques òptimes, es a dir,
totes les peces de roba han d’arribar protegides adequadament.
3.3. Tasques a realitzar
Rentat, repàs i planxat de:
* tota la roba del centre (de llit, menjador, roba de bany, cortines, etc)
* roba personal dels residents
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* uniformitat de tot el personal del centre.
* el contractista traurà les cortines per rentar en la freqüència pactada, i puntualment si cal. Un cop
estiguin novament disponibles, es tornaran a penjar al seu lloc.
* un cop la roba estigui neta, repassada i planxada, el personal de bugaderia la distribuirà i
l’endreçarà a les habitacions, menjadors o altres llocs destinats per aquest fi a les respectives
plantes, segons indicacions de la direcció.
* En les habitacions, es tindrà una cura especial en respectar la intimitat dels usuaris tant pel que fa
al tracte personal com als seus armaris i altres pertinences
Es faran les actuacions necessàries sobre la roba que, per raons d’higiene o sanitàries requereixi un
tractament apart, utilitzant bosses hidrosolubles per al seu tractament i rentat a banda si s'escau.
La roba que sigui objecte de tractament de tintoreria que queda exclosa d’aquest servei, serà
separada i lliurada al personal de planta per a seguir el procediment establert.
El repàs de la roba suposa la reparació dels desperfectes per l’ús, cosir botons, vores, etiquetes,
cremalleres i arranjaments senzills, com reparar descosits cortines, repàs roba de llit, etc.
En qualsevol cas, s’haurà de garantir el funcionament del servei en les condicions expressades,
adaptant-se, si cal, a les contingències que puguin anar sorgint.
Es compliran les normes de control i emmagatzematge de productes químics establertes legalment i
es tindrà cura especial en no deixar a l’abast de residents o visites, els productes emprats.
La direcció del centre demanarà a l’empresa que complimenti els registres i controls que
correspongui i que li siguin lliurats amb la periodicitat que s’estableixi.
3.4 Neteja i manteniment de l’espai i mobiliari de la bugaderia:
El personal de bugaderia de l’empresa contractada és el responsable de mantenir els espais en un
perfecte ordre i neteja, tant terres, com parets, prestatgeries, carros, maquinària, així com altres
elements arquitectònics i resta de mobiliari, la qual cosa requereix un temps diari de realització.
En qualsevol cas, s’haurà de garantir el funcionament del servei en les condicions expressades,
adaptant-se, si cal, a les contingències que puguin anar sorgint.
4. RECURSOS HUMANS
4.1. La plantilla del personal encarregat del servei de bugaderia haurà d’estar integrada pel nombre
suficient de treballadors/es que l’empresa contractista consideri necessaris pel compliment de les
obligacions establertes en aquest Plec, realitzant un mínim de 121 hores setmanals repartides de
dilluns a diumenge amb una presència des de les 7,00h. a les 19,00h. tots els dies de l’any.
En tot cas, l’empresa que resulti contractista acordarà amb la direcció del centre la franja horària del
servei. El contractista haurà de designar, entre la plantilla assignada a cobrir el servei, una persona
encarregada de coordinar el servei, de resoldre les incidències quotidianes que puguin presentar-se
i que, a la vegada, farà d’enllaç immediat entre l’empresa contractista i el Centre sens perjudici de
l’existència de la figura de coordinador/a extern.
S’habilitarà un sistema de localització permanent per a casos d’urgència fora de l’horari de
presència de l’encarregat/ada.
4.2. L’empresa contractista es compromet a subrogar el personal que actualment fa part del
servei. L’antiguitat i tipus de contracte segons (Conveni VI marco estatal de servicios de atención a
las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal (BOEA-2014-2510) que es detallen en l’annex 1 del plec de prescripcions tècniques.
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4.3. El personal encarregat del servei haurà de tenir la qualificació professional necessària per
prestar-lo i estarà compost per un nombre de persones amb la dedicació de temps suficient per a la
seva realització amb les garanties de qualitat i celeritat degudes. Aquest personal serà contractat
per l’empresa contractista, que serà la responsable de complir la normativa legal vigent.
4.4. El personal rebrà la formació i reciclatge requerits per a la seva tasca, a càrrec de l’empresa
contractista. Aquesta ha disposar i aplicar un programa anual de formació contínua.
4.5. El personal tindrà present que es troba en un centre destinat a persones grans amb qui cal
tenir un tracte respectuós i afectuós i respectar també la seva intimitat.
4.6. L’empresa contractista es compromet a garantir pel seu compte i en tot moment la prestació
dels serveis objecte del contracte, preveient les situacions que puguin originar-se per vagues legals
o absències per malalties, vacances o permisos del seu personal o altres contingències o
necessitats del servei que puguin sorgir. Disposant d’un pla de cobertura de contingències de
personal.
4.7. L’empresa contractista ha d’uniformar i identificar adequadament al personal.
4.8.Pel que fa al personal que designi per a l'execució del contracte, l’empresari resta obligat al
compliment de les disposicions vigents en matèria de laboral, seguretat social i fiscal, sanitària i de
seguretat i salut en el treball, i en particular:
⋅

Quant les prestacions a desenvolupar estiguin subjectes a ordenança laboral o conveni
col·lectiu vindrà obligada a complir amb les disposicions de l’ordenança laboral i conveni
col·lectiu corresponent.

⋅

Quant a les mesures de seguretat i higiene en el treball, l’entitat adoptarà les mesures que
siguin obligades i necessàries en ordre a la major prevenció dels riscos que puguin afectar a la
vida, integritat i salut dels/les treballadors/es.

⋅

Caldrà complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals establerts per la
normativa vigent i ha d’acreditar el compliment de les següents obligacions:
b. L’avaluació de riscos i planificació de l’activitat preventiva corresponent a l’activitat
contractada.
c. La formació i informació en matèria preventiva als treballadors/res que emprarà en
l’execució del contracte.
d. El justificant del lliurament d’equips de protecció individual que són necessaris.

4.9. L’empresa contractista estarà obligada a aplicar, en realitzar la prestació, mesures destinades a
promoure la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en el mercat de treball, de conformitat amb
el previst en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes.

5. APORTACIONS
Per part del Departament:
L’aigua, l’electricitat i/o el gas natural necessaris per a la prestació dels esmentats serveis.
Les dependències destinades a bugaderia, equipades segons inventari.
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El telèfon, per l’ús estricte de les comunicacions de treball (La direcció del centre es reserva el dret a
posar fi a aquesta aportació en cas d’abús o consum desordenat).
Pel servei de bugaderia, les reparacions de maquinària, llevat d’aquells desperfectes ocasionats per
negligència del personal de l’empresa contractista.
Per part de l’empresa contractista:
Tots aquells materials, utensilis i productes necessaris per a dur a terme el servei, així com tots els
consumibles, i sacs de recollida de roba bruta d’un sol ús.
Els materials i productes de neteja hauran de complir els requisits legals i sanitaris establerts per
aquest tipus de serveis. L’empresa lliurarà a la direcció del centre les fitxes tècniques corresponents
dels productes utilitzats.
Tots els productes de neteja utilitzats seran de qualitat suficient a fi que no provoquin problemes de
salut als usuaris i no deteriorin la roba.
La reposició del material instrumental que resulti malmès o espatllat per negligència per part de
l’empresa.
L’empresa contractista haurà de reposar les peces de roba o altres utilitzats en el servei que es
perdin o es facin malbé, ja sigui per negligència o manipulació incorrecta del personal, o per la
utilització de productes o dels sistemes inadequats.

7. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
L'empresa contractista resta obligada durant la vigència del contracte a:
7.1. Prestar el servei en les millors condicions possibles i amb la necessària continuïtat, amb els
principis de bona fe i diligència, garantir una atenció integral de qualitat, amb confort i seguretat i
ajustar-se estrictament a les condicions i a les disposicions legals que li són aplicables.
7.2. Organitzar i gestionar el servei objecte del contracte, de conformitat amb les indicacions i les
directrius de la direcció de la residència. I facilitar en tot moment el seguiment del programa per part
del Departament.
7.3. Garantir els serveis mínims establerts en cas de vaga o situacions anàlogues.
7.4. Aplicar
contracte.

la normativa en matèria de protecció del medi ambient, en l’execució d’aquest

7.5. Aplicar amb rigor el projecte presentat al contracte de servei que ha motivat l’adjudicació.
7.6. L’empresa contractista haurà de facilitar, a requeriment de l’Administració, les dades
econòmiques relatives als treballadors que prestin el servei, detallant els costos de subrogació
segons el model que se’ls facilitarà. El termini per a la prestació de la documentació serà de deu
dies naturals, establint-se una penalització en cas contrari d’un 1% del preu anual al contracte.
Aquesta penalització s’establirà tant per incomplir aquest termini com per donar dades errònies o
incompletes.
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7.7. Subrogar el personal relacionat en l’annex I del PPT, que està prestant els serveis en el mateix
servei que es posarà a disposició del contractista. Aquest personal, així com el personal que l’entitat
contractista contracti, no tindrà cap vincle ni dependència amb l’Administració.
8. FACULTATS DE L’ADMINISTRACIÓ
Durant la vigència del contracte el Departament té la facultat de:
8.1. Interpretar el contracte administratiu i resoldre els dubtes que puguin sorgir pel que fa al seu
compliment.
8.2. Modificar per raons d'interès públic les característiques del servei contractat, com també
suspendre'n l'execució, indemnitzant, si és el cas, pels danys i perjudicis causats, d'acord amb els
termes establerts per la legislació de contractes del sector públic.
8.3. Resoldre, per raons d'interès públic, el servei contractat dins els límits de la legislació de
contractes del sector públic.
8.4. Exigir l'adopció de mesures concretes i eficaces per a restablir el bon ordre en l'execució d'allò
pactat, en el supòsit que l'empresa incorri en actes i omissions que puguin interrompre el normal
funcionament del servei o el compliment dels programes de treball, sens perjudici d'allò establert en
la legislació de contractes del sector públic.
8.5. Exercir la inspecció del servei: controlar i avaluar de forma permanent el servei.
8.6. Dictar les ordres i les instruccions necessàries per al compliment del contracte.
8.7. Sol·licitar a l'empresa contractista tota la documentació necessària per comprovar la bona
marxa i el funcionament del servei.
8.8. Comunicar al contractista qualsevol deficiència que s’observi perquè es resolgui o repari.

9. CONDICIONS ECONÒMIQUES
9.1. La previsió de quilos mensual a rentar és de 10.500 kg, que representa un total de 42.000 Kg
per un període de 4 mesos.
El preu màxim del quilo roba serà de 0,87 € (sense IVA),
El contracte haurà de ser prestat com a màxim amb les següents condicions econòmiques:

Període
01 de setembre al 31 de
desembre de 2017
10.500 quilos roba mes
x 0,87 preu quilo
TOTAL

Preu
mensual
s/IVA

Total
s/IVA

IVA 21%

Total amb
IVA

9.135,00 36.540,00

7.673,40

44.213,40

36.540,00

7.673,40

44.213,40
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9.2. La facturació s’efectuarà mensualment i serà determinada en base als quilograms de roba bruta
rentada, que s’acreditarà acompanyant a la factura els registres diaris que els justifiquen.
Aquestes factures s’hauran de presentar d’acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls
de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, abans del
dia 5 del mes següent.
10. FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE I TRASPÀS
Quan finalitzi la vigència del present contracte, i en cas que no s’efectuï l’adjudicació del servei a la
mateixa empresa que havia estat contractista, aquesta i la nova contractista realitzaran el traspàs
d’informació de funcionament i organització en el dies fixats per l’ Administració previs a l’ inici de la
nova prestació.

11. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
Els licitadors, sens perjudici de la documentació que es demana al Plec de Clàusules
Administratives, hauran de presentar el projecte del servei en suport paper. El projecte haurà de
contenir els punts en l’ordre que es relaciona a continuació i que fan referència als criteris
d’adjudicació.
SOBRE B:
1.1. ORGANITZACIÓ DEL TREBALL I RECURSOS HUMANS:
1.1.1.Distribució horària: torns i hores setmanals. Formació:
• Proposta de distribució dels diferents treballadors: desglossada d’acord amb la
graella de l’annex 2.1. del plec de prescripcions tècniques.(que s’ha de presentar
dins del sobre B)
•

Programa anual de la formació específica del personal implicat en el servei directe
al centre, d’acord amb la graella de l’annex 2.2 del plec de prescripcions tècniques
(que s’ha de presentar dins del sobre B)

Pla de cobertura de contingències de personal:
•

Pla de cobertura de contingències habituals del personal (Baixes, permisos
autoritzats i inassistències, vacances, prejubilacions/jubilacions.

• Pla de cobertura de contingències extraordinàries (inundacions, incendis, etc)
- Personal d’emergència
- Mitjans materials
- Temps de resposta personal d’emergència
1.1.3.Propostes específiques de contractació laboral en borses d’inclusió social: (Només es
valorarà les específiques per aquest contracte i servei)
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1.2. SUPERVISIÓ DEL SERVEI AL CENTRE:
1.2.1. Sistema de supervisió i control del servei:
• Periodicitat de la supervisió
• Persones encarregades de la supervisió
• Informació que es lliurarà al centre de les supervisions realitzades.
1.2.2. Fitxes de productes:
• Descripció dels productes emprats pel servei.
• Periodicitat de reposició de materials al centre i/o estocs permanents
al centre.
1.3. PROGRAMA DE MILLORA DE QUALITAT:
1.3.1.Programa de qualitat:
• Sistema del programa i millora continua específic que aplicaran
al centre
(No es valorarà el programa de qualitat de la pròpia empresa, només el d’aplicació directa al
centre)
• Indicadors de qualitat per mesurar el servei
(No es valorarà els indicadors de la pròpia empresa, només els d’aplicació directa al centre)
1.3.2.Estudis de satisfacció i queixes de les persones usuàries i/o familiars:
• Estudis de satisfacció que realitzaran: mètode de recollida, periodicitat, què
impliquen resultats.
•

Sistema de recollida de queixes del usuaris i/o familiars: mètode de recollida,
periodicitat, què impliquen els resultats.

SOBRE C:
OFERTA ECONÒMICA
L’oferta econòmica que faci l’empresa licitadora haurà d’estar expressada detallant el preu màxim
quilo roba, i el preu màxim total, d’acord amb l’annex 3 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
En cas d’error aritmètic es recalcularà l’oferta en base els preus unitaris.
La presentació de dades en el sobre B, relatives a dades o criteris corresponents a l’oferta
econòmica que correspon al sobre C, comportarà el rebuig de l’oferta
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Conveni VI marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la
autonomía personal BOE-A-2014-2510 (nº 99010825011997)

ANNEX 1 - PERSONAL A SUBROGAR

9

ANNEX 2
ANNEX 2.1 (Model d’oferta tècnica – sobre B)
Distribució horària: torns i hores setmanals. Proposta de distribució dels diferents treballadors:
desglossada d’acord amb la següent graella

NOMBRE
TREBALLADORS/ES

CATEGORIA

TORN

HORARI

HORES
SETMANALS

SUMA HORES
SETMANALS

TOTAL

(La manca d’aquesta informació dins del sobre B implicarà l’exclusió de l’oferta presentada)
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ANNEX 2.2. (Model d’oferta tècnica – sobre B)
Programa anual de la formació específica del personal implicat en el servei directe del centre

PERSONAL
DESTINATARI

CURS

CONTINGUT
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DURADA

CALENDARI

LLOC
D’IMPARTICIÓ

ANNEX 3
MODEL DE DOCUMENT D’ACCEPTACIÓ D’OBLIGACIONS RELATIVES A SEGURETAT DE LA
INFORMACIÓ I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
La persona que treballa a ........... està autoritzada a utilitzar els recursos d’informació del
Departament de Benestar Social i Família i accedir a les seves instal·lacions sempre que sigui
necessari per a l’execució del contracte i seguint els termes i condicions especificats a continuació.
Obligacions
Els col·laboradors que participin en la prestació del servei estaran sotmesos a la política, les normes
i procediments de seguretat del Departament i tindran l’obligació de respectar els següents
requeriments:
1. Mantenir el deure de secret sobre la informació a la qual tinguin accés en el temps, fins i tot
un cop finalitzada la col·laboració.
2. Protegir la informació a què tingui accés per qualsevol motiu durant la prestació del servei.
Això inclou mantenir la confidencialitat i integritat de la informació i dels sistemes /
aplicacions a través dels quals s’hi accedeix i evitar la modificació o destrucció d’aquestes
dades.
3. Conèixer les funcions i obligacions del personal que presten servei al Departament i els
procediments i mesures que els aplica en el desenvolupament de les seves funcions.
4. Complir amb els preceptes i principis que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la resta de normativa aplicable en
aquesta matèria, de conformitat amb els protocols establerts pel Departament.
5. Facilitar, si escau, l’exercici dels drets ARCO (accés, rectificació, cancel·lació i oposició) dels
interessats seguint el protocol a tal efecte elaborat pel Departament.
6. Aplicar les mesures per a fitxers de nivell alt segons estableix el RD1720/2007 per garantir la
protecció de la informació proveïda pel Departament i vetllar pel compliment de la política, les
normes, les guies i els procediments de seguretat dictats pel Departament, així com, quan
sigui d’aplicació, els estàndards del CTTI.
7. No fer servir la informació ni els recursos informàtics per finalitats no previstes en la prestació
del servei.
8. No subministrar ni comunicar les dades personals a terceres persones, ni tan sols per a la
seva conservació, llevat que compti amb l’autorització expressa del Departament.
9. No fer còpies ni extreure la informació a què tingui accés, llevat que sigui imprescindible per
a l’adequada execució de les funcions assignades pel Departament i, per tant, es disposi de
l’autorització corresponent. Si l’extracció suposa l’ús de suports extraïbles o ordinadors
portàtils, l’autorització únicament permetrà el seu emmagatzematge de forma xifrada.
10. Esborrar qualsevol fitxer temporal que hagi calgut generar en el desenvolupament de les
seves atribucions un cop finalitzi la raó per la qual va ésser creat.
11. No compartir les contrasenyes amb altres persones. L’identificador i contrasenya són
personals i intransferibles.
12. Garantir la confidencialitat de les credencials emprant contrasenyes que no siguin fàcils
d’endevinar, canviant la contrasenya inicial temporalment assignada durant la primera
connexió al sistema i tornar-la a canviar periòdicament cada tres mesos i davant de
qualsevol sospita d’incident de suplantació de la identitat de l’usuari.
13. En finalitzar la jornada laboral o durant absències prolongades, mantenir la taula neta de
papers i suports i guardar la documentació i els suports en llocs segurs.
14. Tancar o blocar les sessions actives a l'ordinador (Ctrl+Alt+Supr) en abandonar
temporalment el lloc de treball i apagar-lo al finalitzar la jornada.
15. No deixar sense recollir documents confidencials als dispositius de reproducció
(fotocopiadores, faxos, escàners i impressores).
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16. Notificar a la unitat gestora del contracte del Departament qualsevol incidència, anomalia o
sospita relacionada amb la seguretat de la informació. En cas que la incidència estigui
relacionada amb l’accés als sistemes d’informació es comunicarà immediatament al servei
d’atenció a l’usuari del Departament (telèfon 900 101 439).
17. Garantir l’adequació a l’Esquema nacional de seguretat en els supòsits que preveu la Llei
11/2007 d’Administració electrònica: la tramitació electrònica amb els ciutadans i les
relacions interadministració.
18. Entregar qualsevol còpia o versió de la informació disponible durant la prestació del servei al
concloure la col·laboració. Quan els equips utilitzats per a la prestació del servei no siguin
propietat del Departament, caldrà eliminar tota la informació / codi / programari propietat de
Departament o la Generalitat de Catalunya d’aquests equips, així com de qualsevol suport
extern d’informació.

Descripció del servei:
Accepto les obligacions descrites en el present document en relació amb l’execució del projecte.

Lloc, a data
Nom i cognoms:
Nom de la companyia:

Signatura,

RGG Conca de Barberà
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ANNEX 4.- DOCUMENT DE FORMALITZACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA LOPD EN LA
PRESTACIÓ SENSE ACCÉS A DADES DE CARÀCTER PERSONAL
L’empresa contractista manifesta que el Departament l’ha informat sobre la prohibició expressa
d’accedir, visualitzar, copiar, gravar, alterar, comunicar i/o fer qualsevol acte que posi en perill o
vulneri la confidencialitat i seguretat del conjunt d’informació i dades de caràcter personal de les que
és responsable el Departament, a les quals l’empresa contractista hagués accedit de forma
involuntària o accidental amb motiu de l’execució del contracte formalitzat entre ambdues parts,
l’objecte del qual és: el servei de bugaderia a la Residència de gent gran Conca de Barberà.
Aquesta prohibició és extensible a la totalitat de la informació i de les dades de caràcter personal
responsabilitat del Departament, amb independència del tipus de canal o suport amb què siguin
tractades, essent responsable l’empresa contractista de l’ incompliment de tal prohibició per part
dels seus treballadors. El deure de secret i confidencialitat subsistirà amb posterioritat a l’extinció del
contracte.
L’empresa contractista ha de fer signar a cada treballador el document d’acceptació d’obligacions
pel personal abans d’iniciar la prestació del servei, amb independència de si accedeix o no a dades
de caràcter personal (annex 3 del PPT). Aquest document restarà en poder del proveïdor
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