INFORME PROPOSTA PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA I
BUGADERIA ALS CENTRES PROPIS DEPENDENTS DE LA DIRECCIÓ GENERAL
D'ATENCIÓ A LA INFÁNCIA I L'ADOLESCENCIA (DGAIA)

DEPT. DE DRETS SOCIALS

Naturalesa i extensió de les necessitats
La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA, a partir d’ara)
manté, d’acord amb el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i
determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya, les competències i les funcions en matèria d’atenció a la
infància i l’adolescència a Catalunya que li han estat encomanades, establertes al
Decret 572/2006, de 19 de desembre i a la resta de normativa aplicable.
D’altra banda, d’acord amb Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la
Cartera de Serveis Socials 2010-2011, la DGAIA ha de disposar de centres
d’acolliment i centres residencials d’acció educativa per tal de poder atendre les
necessitats dels menors amb mesures de guarda administrativa o tutela.
L’objecte d’aquest contracte és la prestació del servei de neteja i bugaderia al centres
CREI Can Rubió, CRAE Maria Assumpta, CRAE Osona, C.A. Girona, CRAE Llars
infantils Torre Vicens, CRAE Coll de l'Alba, CREI Els Castanyers, C.A. Mare de déu de
la Merce i CRAE Enric Llaberia, centres propis gestionats directament i dependents de
la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA).
S’ha de valorar la importància que té el servei de neteja del centre atès que, entre els
serveis indispensables que han de permetre que els menors que hi resideixen tinguin
cobertes totes les seves necessitats bàsiques, hi ha el servei de neteja i bugaderia del
centre; ja que cal garantir en tot moment les condicions d’higiene i habitabilitat de les
instal·lacions i dels menors, per tal de preservar la salut dels menors que hi resideixen
i del personal que hi treballa.
Per tant, es necessari contractar una empresa que s’encarregui de l’execució de la
prestació del servei de neteja i bugaderia al centres CREI Can Rubió, CRAE Maria
Assumpta, CRAE Osona, C.A. Girona, CRAE Llars infantils Torre Vicens, CRAE Coll
de l'Alba, CREI Els Castanyers, C.A. Mare de déu de la Merce i CRAE Enric Llaberia.
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Criteris de solvència tècnica o professional i econòmica i financera

DEPT. DE DRETS SOCIALS

Solvència econòmica
Xifra anual de negocis referida al millor exercici dels 3 darrers igual o superior al
següent llindar:
Lot 1. CREI Can Rubió: 189.400 €
Lot 2. CRAE Maria Assumpta: 190.300 €
Lot 3. CRAE Osona: 42.900 €
Lot 4. C.A. Girona: 427.500 €
Lot 5. CRAE Llars lnfantils Torre Vicens: 222.400 €
Lot 6. CRAE Coll de l’Alba: 38.500 €
Lot 7. CREI Els Castanyers: 171.500 €
Lot 8. C.A. Mare de Déu de la Merce: 301.400 €
Lot 9. CRAE Enric Llaberia: 52.700 €
Solvència tècnica
Import mínim de l’anualitat de major execució (d’entre les 3 anteriors de l’empresa
licitadora), en serveis d’igual o similar naturalesa:
Lot 1. CREI Can Rubió: 189.400 €
Lot 2. CRAE Maria Assumpta: 190.300 €
Lot 3. CRAE Osona: 42.900 €
Lot 4. C.A. Girona: 427.500 €
Lot 5. CRAE Llars lnfantils Torre Vicens: 222.400 €
Lot 6. CRAE Coll de l’Alba: 38.500 €
Lot 7. CREI Els Castanyers: 171.500 €
Lot 8. C.A. Mare de Déu de la Merce: 301.400 €
Lot 9. CRAE Enric Llaberia: 52.700 €

Si l’empresa és de nova creació, podrà d’acreditar la seva solvència tècnica o
professional mitjançant l’aportació de títols acadèmics i professionals de l’empresari i
dels directius de l’empresa i, en particular, del responsable o responsables de
l’execució del contracte, així com dels tècnics encarregats directament de la mateixa,
idonis per a l’exercici del servei.
Codi/s CPV corresponent/s a l’objecte del contracte: 90911200-8 Serveis de neteja
d’edificis.

Classificació empresarial alternativa
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Lot 1. CREI Can Rubió: Grup U, subgrup 1, categoria 2/B
Lot 2. CRAE Maria Assumpta: Grup U, subgrup 1, categoria 2/B
Lot 3. CRAE Osona: Grup U, subgrup 1, categoria 1/A
Lot 4. C.A. Girona: Grup U, subgrup 1, categoria 3/C
Lot 5. CRAE Llars lnfantils Torre Vicens: Grup U, subgrup 1, categoria 2/B
Lot 6. CRAE Coll de l’Alba: Grup U, subgrup 1, categoria 1/A
Lot 7. CREI Els Castanyers: Grup U, subgrup 1, categoria 2/B
Lot 8. C.A. Mare de Déu de la Merce: Grup U, subgrup 1, categoria 3/C
Lot 9. CRAE Enric Llaberia: Grup U, subgrup 1, categoria 1/A
Aquesta classificació és la prevista legalment per acreditar alternativament la solvència
econòmica financera i tècnica per al servei de neteja. La categoria també és la prevista
legalment per a l’import del contracte.
Concreció de mitjans materials i personals (addicionals a la solvència)
No escau concreció de condicions.
Certificats de qualitat i/o de gestió mediambiental, si s’escau
No escau acreditació de certificats de qualitat i/o de gestió mediambiental.
Lots
Per afavorir la participació de les petites i mitjanes empreses i entitats socials, es
divideix aquest contracte en 9 lots, cada lot correspon a un centre:
Lot 1. CREI Can Rubió
Lot 2. CRAE Maria Assumpta
Lot 3. CRAE Osona
Lot 4. C.A. Girona
Lot 5. CRAE Llars lnfantils Torre Vicens
Lot 6. CRAE Coll de l’Alba
Lot 7. CREI Els Castanyers
Lot 8. C.A. Mare de Déu de la Merce
Lot 9. CRAE Enric Llaberia
Elecció del procediment
La DGAIA considera que el procediment més adequat per dur a terme per la
contractació d’aquest servei és la convocatòria d’un procediment obert d’acord amb
l’art. 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, que
permet la màxima concurrència.

Criteris d’adjudicació
La puntuació deis criteris d'adjudicació s'establirà en un màxim de 100 punts, els
quals quedaran distribuïts de la manera següent:
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CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA (SOBRE B): 100 punts
1. Oferta econòmica (màxim 49 punts)

DEPT. DE DRETS SOCIALS

L’oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació.
La resta d’ofertes rebran una puntuació proporcional a la més econòmica, d’acord amb
la fórmula següent:
PUNTUACIÓ = oferta més econòmica x puntuació màxima
oferta
La fórmula escollida per valorar el preu permet atorgar la màxima puntuació a
l’oferta més econòmica i no distorsiona amb grans diferències de puntuació
ofertes econòmiques properes
2. Mitjans materials per a l’execució del servei (màxim 21,5 punts)
2.1. Productes de neteja amb etiqueta ecològica. (màxim 6 punts)
(Per a la valoració d’aquest apartat caldrà acompanyar l’oferta (annex 1), amb l’annex
1.2. Oferta de productes de neteja amb etiqueta ecològica: relació i/o fitxes dels
productes de neteja amb etiqueta ecològica (Distintiu de garantia de qualitat ambiental,
Etiqueta ecològica de la Unió Europea, Cigne Nòrdic, Àngel Blau o Altra ecoetiqueta
oficial equivalent. En aquest cas, caldrà indicar la relació dels criteris ambientals que
incorpora) que s’empraran en el servei de neteja del centre. No es valoraran els
productes de neteja amb etiqueta ecològica ofertats a l’annex 1 sinó van acompanyats
de l’annex 1.2. Oferta de Productes de neteja amb etiqueta ecològica).
Productes de neteja amb etiqueta ecològica que s’empraran en el servei de neteja del
centre.
- De 0 a 5 productes de neteja: 0 punts
- De 6 a 7 productes de neteja: 1 punt
- De 8 a 9 productes de neteja: 2 punts
- De 10 a 11 productes de neteja: 3 punt
- De 12 a 13 productes de neteja: 4 punts
- Més de 13 productes de neteja: 6 punts

S'estableix valorar les mesures de gestió ambiental del servei atès el compromís
amb el medi ambient.

2.2. Maquinària i aparells de neteja eficients energèticament. (màxim 7,5 punts )
(Per a la valoració d’aquest apartat caldrà acompanyar l’oferta (annex 1), amb l’annex
1.3. Oferta de maquinària i aparells de neteja eficients energèticament: relació i/o
fitxes de la de maquinària o dels aparells de neteja amb etiqueta energètica A++ i
A+++ (o equivalent d’acord amb el Reglament UE 2017/1369), que s’empraran en el
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servei de neteja del centre. No es valoraran la maquinària o aparells de neteja
eficients energèticament ofertats a l’annex 1 sinó van acompanyats de l’annex 1.3.
Oferta de Maquinària i aparells de neteja eficients energèticament).

DEPT. DE DRETS SOCIALS

Maquinària i aparells de neteja eficients energèticament que s’empraran en el servei
de neteja del centre.
- De 0 a 2 màquines o aparells de neteja: 0 punts
- De 3 a 4 màquines o aparells de neteja: 2,5 punts
- De 5 a 6 màquines o aparells de neteja: 5 punts
- Més de 6 màquines o aparells de neteja: 7,5 punts
S'estableix valorar les mesures de gestió ambiental del servei atès el compromís
amb el medi ambient.

2.3. Periodicitat de reposició de materials al centre (màxim 5 punts)
Es valorarà la periodicitat en la que es faran els aprovisionament dels productes al
centre amb la finalitat d’evitar que hi hagi una gran quantitat d’estoc a conseqüència de
maximitzar els períodes d’aprovisionament.
La puntuació es concreta de la següent manera:
- Aprovisionament de productes amb una periodicitat inferior a dues setmanes: 5
punts.
- Aprovisionament de productes amb una periodicitat inferior a tres setmanes: 2,5
punts.
- Aprovisionaments de productes amb una periodicitat superior a tres setmanes: 0
punts.
L’elecció d’aquest criteri esta justificada per la necessitat que el servei es presti amb la
major eficàcia i efectivitat possible i una millor organització de l’espai.
2.4. Periodicitat de reposició de materials en cas d’urgència (màxim 3 punts)
Es valorarà el temps de resposta davant de situacions de falta d’estoc de productes
que impedeixin o dificultin la correcte prestació del servei.
La puntuació es concreta de la següent manera:
- Reposició de productes d’urgència en menys d’un dia: 3 punts.
- Reposició de productes d’urgència en menys de dos dies: 1,5 punt.
- Reposició de productes d’urgència en més de dos dies: 0 punts.
L’elecció d’aquest criteri està justificada per la necessitat de valorar que la falta de
productes no repercuteixin en la continuïtat i regularitat del servei.
3. Sistema de supervisió i control del servei (màxim 7,5 punts)
Per la valoració d’aquest criteri es tindrà en compte els mecanismes, instruments i
l’estructura tècnica de verificació i d’inspecció indispensable per a coordinar els treballs
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i supervisar allò que s’ha realitzat exposant la proposta pel que fa a la seva periodicitat
i la informació que es lliurarà al centre amb la finalitat d’assegurar que el servei
contractat s’està duent a terme.

DEPT. DE DRETS SOCIALS

3.1. Periodicitat de la supervisió (màxim 3 punts)
Per a la valoració d’aquest criteri, es tindrà en compte l’augment de la freqüència en la
que es realitzarà la supervisió del servei establerta al punt 5 del plec. La puntuació es
concreta de la següent manera:
- Acció de seguiment amb una freqüència < 2 setmanes: 3 punts
- Acció de seguiment amb una freqüència > 2 setmanes < 3 setmanes: 2 punt
- Acció de seguiment amb una freqüència > 3 setmanes: 0 punts.
3.2. Informació que es lliurarà al centre de les supervisions realitzades (màxim
4,5 punts)
Per a la valoració d’aquest criteri, es tindrà en compte que s’estableixi facilitar al
director/a del centre, la següent informació desprès de les supervisions realitzades.
Aquestes puntuacions es concreten de la següent manera (puntuació sumatòria):
a) Informe relatiu a l’última comanda realitzada, de l’estoc existent i la propera
comanda (1,5 punt).
b) Fitxa de control horari del treballador/a (1,5 punt).
c) Informe del seguiment d’incidències detectades en supervisions anteriors fins a la
seva correcció (1,5 punt).
L’elecció d’aquest criteri està justificada per la necessitat de valorar que la supervisió i
control de la prestació del servei es desenvolupi de forma correcta perquè les
persones usuàries rebin un servei adequat.

4. Cobertura de contingències del personal (fins a 10 punts)
4.1. Cobertura de contingències programades del personal (baixes programades,
permisos, vacances,...) (fins a 5 punts)
Per la valoració d’aquest criteri es tindrà en compte que l’empresa garanteixi la
continuïtat del servei, eliminant o reduint els riscos davant situacions d’absentisme
programades del personal (informades amb una antelació mínima de tres dies).
La puntuació es concreta de la següent manera:
- 0 dies amb descobert de personal: 5,00 punts.
- 1 dia de descobert de personal: 4,00 punts.
- 2 dies de descobert de personal: 3,00 punts
- 3 dies de descobert de personal: 2,00 punts.
- 4 dies de descobert de personal: 1,00 punt
- 5 dies de descobert de personal: 0,00 punts
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4.2. Cobertura de contingències extraordinàries o habituals urgents (baixes no
programades, inassistències,...) (fins a 5 punts)

DEPT. DE DRETS SOCIALS

Per la valoració d’aquest criteri es tindrà en compte que l’empresa garanteixi la
continuïtat del servei, eliminant o reduint els riscos davant situacions d’absentisme
extraordinàries del personal (informades amb menys de dos dies d’antelació).
La puntuació es concreta de la següent manera:
- 0 dies amb descobert de personal: 5,00 punts.
- 1 dia de descobert de personal: 4,00 punts.
- 2 dies de descobert de personal: 3,00 punts.
- 3 dies de descobert de personal: 2,00 punts.
- 4 dies de descobert de personal: 1,00 punt
- 5 dies de descobert de personal: 0,00 punts.
L’elecció d’aquest criteri està justificada per la necessitat de valorar que les possibles
incidències del personal treballador que puguin sorgir no repercuteixin en la continuïtat
i regularitat del servei.
5. Formació (màxim 12 punts)
(Per a la valoració d’aquest apartat caldrà acompanyar l’oferta (annex 1), amb l’annex
1.1. Oferta de formació, indicant el nom, el contingut i les hores dels cursos. No es
valorarà les hores de formació ofertes a l’annex 1 sinó van acompanyades de l’annex
1.1. Oferta de formació, degudament emplenat i signat.)
Per a la valoració d’aquest criteri, es tindrà en compte la formació que l’empresa
oferirà al personal implicat en el servei directe al centre (puntuació sumatòria):.
a) Formació en l’ús dels equips de protecció individuals (EPI). Mínim 5 hores. 2
punts
b) Formació en riscos laborals en el sector neteja. Mínim 10 hores. 2 punts
c) Formació en neteja i manteniment de terres. Mínim 10 hores. 2 punts
d) Formació en neteja i tractament de superfícies. Mínim 10 hores. 2 punts
e) Formació en neteja de vidres. Mínim 5 hores. 2 punts
f) Formació en maneig d’equips i maquinària de neteja. Mínim 10 hores. 2 punts
S'estableix valorar la formació del personal ja que incideix directament en la
qualitat del servei.

Criteris per l'adjudicació deis lots
Amb la finalitat d'evitar situacions que obstaculitzin la competència efectiva i per
afavorir el repartiment entre les diferents empreses licitadores, les PIMES i les
empreses més implicades a cada territori, el nombre màxim de lots que es podran
adjudicar a una mateixa empresa serà de 3, excepte en el supòsit que en algun lot es
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presentés només una empresa. En aquest cas, amb la finalitat que cap lot quedés
desert es podrà adjudicar més de 3 lots a la mateixa empresa licitadora.

DEPT. DE DRETS SOCIALS

Les empreses licitadores que es presentin a més d'un lot hauran d'especificar l'ordre
de preferència dels lots presentats. L'ordre de preferència dels lots s'haurà de
presentar dins del sobre A.
L'òrgan de contractació tindrà en compte aquest ordre de preferència quan una
mateixa empresa licitadora obtingui la millor puntuació en més de 3 lots.
Quan una empresa no presenti l'ordre de preferència dels lots presentats al sobre A o
aquest presenti alguna errada o incoherència s'aplicarà l'ordre de preferència següent:
lot 1, lot 2, lot 8, lot 3, lot 7, lot 4, lot 5, lot 9 i lot 6.

Ofertes anormalment baixes
Es considerarà una oferta incursa en presumpció d’anormalment baixa, als efectes de
l’article 149 de la LCSP, quan la puntuació obtinguda pels criteris d’adjudicació que no
són preu se situï un 15% per damunt de la mitjana aritmètica de les puntuacions dels
conceptes esmentats del conjunt de totes les ofertes rebudes, i que, al mateix temps,
la seva oferta econòmica estigui per sota de la mitjana aritmètica de les ofertes
econòmiques en un percentatge superior al 10%.
Així mateix, podrà ser considerada oferta anormalment baixa quan el preu del servei
ofert sigui inferior als costos salarials mínims per categoria professional, segons
Conveni col·lectiu de treball del sector de neteja d’edificis i locals de Catalunya (Codi
de conveni núm. 79002415012005) més els costos derivats de la legislació vigent
d’obligatori compliment en matèria laboral, de seguretat social, i de seguretat i salut en
el treball.
Termini d’execució
Des del dia 1 de gener del 2022, o a partir de 5è dia laborable a comptar des de
l’endemà de la data de signatura del contracte si fos posterior, fins el 31 de desembre
de 2022, prorrogable d’acord amb el previst al plec de clàusules administratives
particulars.
Justificació de la possibilitat de pròrroga
El contracte es planteja prorrogable a 4 anys més per motius d’interès públic i atès
que és un servei que s'ha de prestar de forma continuada al llarg del temps. Amb això
es pretén, d’una banda afavorir la competència, ja que es preveu que hi haurà més
empreses del sector que estaran interessades en presentar oferta i, d’altra banda, que
l'empresa que sigui finalment adjudicatària pugui assolir un bon coneixement del
centre i tingui, en aquest sentit, un incentiu per a la implantació de millores al llarg del
temps en la prestació del servei.
Previsió de modificacions
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Es preveu la possibilitat de modificació del contracte fins a un màxim del 20% del preu
inicial (327.408,27 €, sense IVA) per raons d'interès públic, en cas que calgués
augmentar el nombre d’hores de servei per augment dels usuaris, canvis en el perfil
cels centres i per substitucions de personal propi per jubilació, sempre i quan hi hagi
disponibilitat pressupostària per assumir-la i donant prèviament tràmit d’audiència a
l’empresa contractista.
La modificació consistirà en un increment màxim de l’import previst a continuació per
centre durant la vigència del contracte i no podrà comportar un augment en els preus
unitaris del servei.

lmport máxim
LOT 1 CAN RUBIÓ
LOT 2 MARIA ASSUMPTA
LOT 3 OSONA
LOT 4 GIRONA
LOT 5 TORRE VICENS
LOT 6 COLL DE L’ALBA
LOT 7 ELS CASTANYERS
LOT 8 MARE DÉU LA MERCÈ
LOT 9 ENRIC LLABERIA

37.898,70 €
38.078,41 €
8.580,15 €
85.507,90 €
44.481,66 €
7.703,82 €
34.304,22 €
60.298,24 €
10.555,17 €

TOTALS

327.408,27 €

Revisió de preus
No aplica.
Condicions especials d’execució
Per tal d’aplicar la mesura prevista a l’article 202.2 de la LCSP de foment de la igualtat
entre homes i dones en el treball, s’estableix com a condició especial d’execució la no
utilització de llenguatge sexista en cap document escrit ni visual relacionat amb el
contracte.
Aquesta condició especial d’execució respon a allò previst a l’article 10 de la Llei
17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, que estableix que les
administracions públiques han de procurar d'incloure clàusules socials en els plecs o
documents que regeixen les contractacions amb la finalitat de promoure la igualtat de
tracte.
Per tal d’aplicar la mesura prevista a l’article 202.2 de la LCSP de garantir el
compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables s’estableix com a
condició especial d’execució l’obligació de subrogació dels treballadors, que presten el
servei, d’acord amb l’Annex 2 del plec de clàusules administratives particulars, així
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com també l’obligació que té l’empresa que acaba l’execució contractual de facilitar a
l’òrgan de contractació la informació sobre les condicions laborals dels treballadors
subrogables per un nou adjudicatari.
També constitueix condició especial d’execució que l’empresa adjudicatària garanteixi
a les persones adscrites a l’execució del contracte, durant tota la seva vigència,
l’aplicació i manteniment de les condicions laborals que estableixi el conveni col·lectiu
sectorial aplicable, així com el cobrament puntual de les retribucions. Aquesta condició
especial d’execució s’estableix per garantir els drets socials dels treballadors adscrits a
la prestació del contracte.

Pressupost i Valor estimat del contracte (VEC)
El pressupost desglossat del contracte és:
Pressupost del contracte

Import
exclòs)

1.980.820,11 €

sortida

(IVA

1.637.041,41 €

IVA

Import IVA

21 %

343.778,70 €

Amb la següent distribució per lots:
Lot

Centre

1

CREI Can Rubió

2

CRAE Maria
Assumpta

3

CRAE Osona

4

CA Girona
CRAE Llars
Infantils Torre
Vicens
CRAE Coll de
l’Alba
CREI Els
Castanyers
CA Mare de Déu
de la Mercè
CRAE Enric
Llaberia
TOTALS

5
6
7
8
9

Licitació
IVA exclòs
189.493,52 €

39.793,64 €

229.287,16 €

190.392,06 €

39.982,33 €

230.374,39 €

42.900,76 €

9.009,16 €

51.909,92 €

427.539,50 €

89.783,30 €

517.322,80 €

222.408,29 €

46.705,74 €

269.114,03 €

38.519,10 €

8.089,01 €

46.608,11 €

171.521,12 €

36.019,44 €

207.540,56 €

301.491,20 €

63.313,15 €

364.804,35 €

52.775,86 €

11.082,93 €

63.858,79 €

1.637.041,41 €

343.778,70 €

1.980.820,11 €

IVA 21 %

Import total IVA inclòs

El valor estimat del contracte (VEC) és de 8.783.519,72 €, sense IVA
L’import màxim de les pròrrogues previstes: 6.819.070,04 €, sense IVA, referit a 4
anys.

10

Doc.original signat per:
Ester Sara Cabanes Vall
09/07/2021

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0RJ8BA3PI14AFU52AF841QMCHEMF9Z0T*
0RJ8BA3PI14AFU52AF841QMCHEMF9Z0T

Data creació còpia:
11/08/2021 09:11:23
Data caducitat còpia:
11/08/2024 00:00:00
Pàgina 10 de 11

L’import màxim de les modificacions previstes: 327.408,27 €, sense IVA

DEPT. DE DRETS SOCIALS

Certificats de qualitat i/o de gestió mediambiental, si s’escau
No escau acreditació de certificats de qualitat i/o de gestió mediambiental.
Cessió de contracte
Es permet la cessió de contracte d’acord amb l’art. 214 LCSP.
Subcontractació
Es podrà subcontractar la part de la prestació corresponent al servei anual de polit de
terres.
L’empresa contractista no podrà subcontractar amb un tercer cap tractament de dades
que li hagués encomanat el Departament, excepte en els casos d’autorització
expressa o d’acord amb les condicions que estableix el plec administratiu.
L’autorització ressenyada no serà necessària en el cas que hi incorri qualsevol dels
supòsits previstos a l’article 21.2 del RLOPD.

Conveni de referència. Subrogació de personal
En virtut del que es preveu en l’article 130 de la LCSP s’estableix la subrogació de
personal d’acord amb el conveni col·lectiu o acord de negociació col·lectiva d’eficàcia
general aplicable, per aquest contracte: article 74 del Conveni col·lectiu de treball del
sector de neteja d’edificis i locals de Catalunya (Codi de conveni núm.
79002415012005).
Compliment de la LOPD
Prestació sense accés a dades de caràcter personal, amb risc d’accedir
involuntàriament a dades de caràcter personal. La contractació del servei de neteja i
bugaderia dels centres propis dependents de la DGAIA no comporta per a l’empresa
adjudicatària possibilitat d’accés a dades de caràcter personal dels menors residents
perquè la normativa del centre és molt restrictiva en aquest àmbit, però si que
comporta risc d’accés a dades de nivell alt durant les tasques de neteja que el
personal de l’empresa pugui haver d’efectuar a les habitacions dels menors.

Ester Sara Cabanes i Vall
Directora General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
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