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Primera.- Objecte del contracte
1. 1. L’objecte del present plec és regular la prestació del servei de neteja de les
dependències de Dipsalut.
1. 2. La prestació del servei de neteja comprèn tot el conjunt d’actuacions professionals tant
tècniques, com administratives, de dotació de material fungible o de gestió general que,
d’acord amb les freqüències establertes i les característiques de cada dependència, cal
realitzar per mantenir en perfecte estat d’higiene els espais objecte del present contracte,
així com els equipaments electrònics, administratius i decoratius que es trobin en aquests.
1. 3. En aquesta contractació pública, tal i com indica l’article 1 de la LCSP, s’incorporaran
de forma transversal i preceptiva criteris socials que guarden relació amb l’objecte del
contracte, cercant la millor qualitat-preu en la prestació contractual i una major i millor
eficiència en l’ús dels fons públics.
1. 4. Les necessitats que cal satisfer mitjançant el contracte, així com la idoneïtat del seu
objecte i contingut, a l’empara del què disposa l’article 28 de la LCSP, són les especificades
a la proposta de contractació emesa pel cap del Servei gestor del contracte, al plec de
prescripcions tècniques i al quadre de característiques.

Segona.- Descripció del servei
2. 1. L’empresa contractista realitzarà la prestació del servei de neteja en les condicions
establertes en el present plec i al plec de clàusules administratives particulars.
2. 2. La seu de Dipsalut es troba situada en el Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de
Girona, Edifici Jaume Casademont, carrer Pic de Peguera, 15, 17003, la Creueta, de Girona.
Els locals objecte d’aquest contracte estan distribuïts en: planta sota nivell, planta baixa i
tres plantes d’altura.
Superfície total: 800,67 m2
Forma part del contingut d’aquest plec la informació continguda en l’Annex 1 on es concreta
el Pla de treball i freqüències del servei.
S’adjunta com a annex 2 els plànols i característiques de les dependències de Dipsalut.
En cas que sigui necessari un canvi i/o trasllat del centre de treball a altres edificis i/o
dependències, també es traslladarà el servei de neteja corresponent i, si escau, causarà
baixa o alta de la qual derivarà la liquidació corresponent. Aquest fet no implicarà en cap cas
la revisió del contracte de servei, sempre que aquest trasllat (o trasllats) siguin dintre del
terme municipal de Girona.
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2. 3. Horari de neteja
El total d’hores setmanals serà de 17 hores de dilluns a divendres (incloses les operacions
de neteja setmanals / mensuals / semestrals / anuals).
La distribució horària del servei de neteja serà la següent:
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Entrada

15.30

15.30

15.30

15.30

15.30

Sortida

18.30

18.30

18.30

19.30

19.30

3 hores

3 hores

3 hores

4 hores

4 hores

Hores totals

Qualsevol alteració de l’horari establert en el contracte, haurà de comptar amb la preceptiva
autorització del responsable del contracte.
Les neteges a fons es faran aprofitant els períodes de vacances. L’empresa adjudicatària
coordinarà aquestes neteges amb el responsable del contracte i es duran a terme, com a
norma general, durant el mes d’agost.
En cas d’urgència, l’adjudicatari ha de garantir un temps de resposta inferior a una (1)
hora.
Davant les emergències que es puguin produir, l’empresa adjudicatària disposarà d’un equip
de primera intervenció que, en funció de la gravetat de l’emergència, tindrà la missió d’actuar
el més diligentment possible, desviant, si escau, el personal del servei habitual contractat,
per restablir la normalitat del centre.
2. 4. Materials i productes
Tots els serveis, materials i productes necessaris que calgui contractar o adquirir per a la
correcte prestació del servei objecte del contracte, inclosos els fungibles pel funcionament
dels lavabos (paper higiènic, sabó, paper eixugamans,...) aniran a càrrec del contractista
adjudicatari, tret dels consums d’aigua, energia elèctrica i gas, tots ells subministrats per
Dipsalut.
Les eines de treball com per exemple els draps, baietes, escombres i fregones, s’hauran de
canviar i/o higienitzar amb la suficient freqüència perquè estiguin en bon estat per a la seva
utilització.
L’empresa adjudicatària haurà de disposar de tot el material necessari per efectuar les
tasques pròpies d’aquest servei, motiu pel qual haurà de preveure en l’oferta la repercussió
econòmica corresponent.
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2. 5. Supervisió del servei
L’empresa adjudicatària realitzarà el seguiment i la supervisió de la correcta prestació del
servei juntament amb el responsable del contracte. Per tal de fer el seguiment del servei a
executar, l’adjudicatari haurà de presentar anualment una relació de:
- Propostes de millores, requeriments en relació al desenvolupament del servei,
incidències, queixes, dubtes, etc.
- Valoració de les tasques i el comportament del personal de neteja.

Tercera.- Organització del servei i del personal
3. 1. L’empresa adjudicatària organitzarà sota la seva responsabilitat, els sistemes de gestió
de personal i d’organització del treball dels quals en resulti una major eficàcia de la prestació
del servei i cobrirà les urgències i/o imprevistos que puguin sorgir.
Dipsalut restarà lliure de tota responsabilitat en aquest aspecte. Per tant, serà facultat de
l’adjudicatari el control del seu personal.
3. 2. El personal de neteja de l’empresa adjudicatària que realitzi el servei disposarà d’una
targeta d’accés a les instal·lacions i la farà servir per accedir utilitzant l’entrada principal,
situada a la porta C de l’Edifici Jaume Casademont. L’empresa adjudicatària comunicarà al
responsable del contracte qualsevol incidència que es derivi d’aquest ús.
3. 3. L’adjudicatari garantirà la correcta prestació del servei de gener a desembre, de forma
ininterrompuda i d’acord amb els dies i hores establerts en el contracte.
3. 4. Cal fer especial incidència a demanar el compromís respecte a la no rotació o
variabilitat del personal que l'empresa adjudicatària aporti a la corporació, llevat de les
substitucions que es puguin produir per absències imprevistes.
Les substitucions necessàries per tal de garantir la prestació del servei, seran a càrrec de
l’empresa adjudicatària i s’hauran de cobrir de forma immediata. L’empresa garantirà que les
persones substitutes tinguin coneixement de les característiques del centre i vetllarà perquè
n’estiguin informades de les tasques a realitzar.
3. 5. Dipsalut, a través del responsable del contracte, es reserva el dret a sol·licitar canvis
de personal, si a judici seu, el personal no s’adapta al lloc de treball, no reuneix les
condicions mínimes necessàries per prestar el tipus de servei o no realitza les tasques de
forma correcta.
3. 6. L’empresa adjudicatària haurà de disposar d’algun sistema de verificació del servei de
neteja especial (vidres, neteges especials, etc.). Els treballadors hauran de deixar,
setmanalment, algun document –tipus albarà de treball- que acrediti la tasca desenvolupada.
Aquest document haurà de reflectir com a mínim les següents dades: data, horari i nom de
la persona que ha realitzat la neteja, cada dia de la setmana.
3. 7. Serà responsabilitat de l’adjudicatari el control de la vestimenta, uniformitat i higiene
personal de tot el personal que es dediqui als serveis d’aquest contracte.
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L’uniforme dels treballadors/es serà a càrrec de l’adjudicatari, qui vetllarà pel correcte estat
de conservació i higiene.
3. 8. L'empresa adjudicatària realitzarà l'avaluació del riscos laborals i subministrarà als seus
empleats el material i mitjans necessaris per garantir la seva seguretat i adoptarà les
mesures necessàries per cel compliment de la normativa en prevenció de riscos laborals.
3. 9. L’adjudicatari respondrà de tots els danys i desperfectes que, voluntàriament o
involuntàriament, causi el personal que presti el servei de neteja durant l’horari de prestació
d’aquest, i haurà de reposar o reparar immediatament els desperfectes causats. En cas
d’incompliment, es descomptarà el cost de reposició i/o reparació dels desperfectes en la
facturació corresponent, i no tindrà dret d’arbitratge extern.
Quarta.- Subrogació del personal
4. 1. L’article 130 de la LCSP, estableix que en cas que el conveni col·lectiu de referència
ho estableixi, l’adjudicatari haurà de subrogar al personal que està executant la prestació. En
aquest sentit, estarà obligada a remetre a l’òrgan adjudicador la informació necessària
perquè es pugui determinar de manera exacte els costos laborals del personal a subrogar.
4. 2. La subrogació del personal es regirà pel disposat al capítol 10è del Conveni col•lectiu
del sector de la neteja d’edificis i locals de Catalunya per als anys 2017 a 2021. Codi núm.
79002415012005.
4. 3. En cas que l’empresa que està realitzant el servei no faciliti la informació requerida,
s’estableix com a sancions les equivalents a la categoria “Molt greu” de l’apartat L. 2. a),
del quadre de característiques del contracte.
4. 4. D’acord amb l’article 130 de la LCSP, s’informa que l’empresa adjudicatària haurà de
subrogar el personal que actualment realitza el servei de neteja de Dipsalut, d’acord amb les
característiques i condicions contractuals següents:
Personal a subrogar 1
Conveni col·lectiu

Conveni col·lectiu del sector de la neteja d’edificis i locals de
Catalunya per als anys 2017 a 2021. Codi núm. 79002415012005

Categoria

Grup IV. Nivell 4. Netejador/a (netejador, peó)

Grup de Cotització

10

Tipus de contracte

Indefinit

Jornada laboral

Jornada completa

Data d'antiguitat

2 de juny de 2011

Data fi del contracte

-

Salari brut anual

17.400,00 €

Altres pactes

-
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La subrogació a la que fa referència el paràgraf anterior suposarà que el nou adjudicatari
haurà de donar ocupació als treballadors/es abans esmentats/des, amb independència del
caràcter temporal o indefinit del contracte de treball subscrit entre el personal i el contractista
actual.
Aquesta subrogació suposa que el nou adjudicatari haurà de respectar les condicions
laborals, antiguitat, categoria i drets econòmics derivats de les relacions laborals afectades,
en les condicions generals indicades a l’article 44 del RDL 1/1995, de 24 de març (Estatut
dels Treballadors) i el Conveni col•lectiu del sector de la neteja d’edificis i locals de
Catalunya per als anys 2017 a 2021. Codi núm. 79002415012005
L’empresa licitadora haurà de preveure les necessitats de plantilla i tenir en consideració els
condicionants de subrogació de personal.
4. 5. El personal que realitzi les tasques objecte d’aquest contracte estarà sota la
dependència laboral de l’empresa adjudicatària contractada per aquesta, d’acord amb la
legislació vigent.
4. 6. L’empresa adjudicatària és responsable que aquest personal tingui la formació,
experiència i titulació adequada per desenvolupar les tasques requerides en aquest
contracte.
4. 7. No hi haurà cap relació de tipus laboral del personal de l’empresa adjudicatària amb
Dipsalut.
Cinquena.- Tracte amb els/les ciutadans/es
El personal contractat per l’adjudicatari tindrà sempre un tracte respectuós amb els altres
treballadors/es dels equipaments i amb els ciutadans/es en general. En cas contrari es
comunicarà a l’empresa adjudicatària per a què prengui les mesures oportunes.
Sisena.- Coordinació amb el responsable del contracte
6. 1. El contractista haurà de designar un interlocutor/a del servei que haurà de disposar de
prou capacitat de decisió per l’acompliment de les obligacions contractuals, i de col·laboració
en la resolució dels problemes que poguessin sorgir.
Les funcions del coordinador/a en relació a la prestació del servei són les següents:



Vetllar perquè s’assoleixi la prestació del servei així com el control dels materials
fungibles necessaris per la realització del servei.
Vetllar pel correcte estat d’ordre i higiene de l’equipament i del personal, i atendre als
imprevistos que se’n derivin.

6. 2. Al responsable del contracte li correspon la supervisió de l’execució i l’adopció de les
decisions necessàries que siguin necessàries per dur a terme el servei correctament.
S’acordarà amb l’interlocutor del servei designat pel contractista les reunions necessàries
per tal de prendre les mesures adequades per esmenar les deficiències detectades o
millorar la prestació del servei.
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7.1. Productes de neteja
Tots els materials i productes necessaris per a executar el servei (detergents, neteja vidres,
bosses d’escombraries...) seguiran les condicions que es defineixen a continuació:
- Els materials i productes a utilitzar seran de qualitat contrastada i hauran de complir
la normativa específica.
- No es podran utilitzar substàncies químiques perilloses per al medi ambient
- Es valorarà positivament que siguin portadors del distintiu de garantia de qualitat
ambiental i/o de l’etiqueta ecològica de la Unió Europea a Catalunya.
Els materials no suposaran un risc ni pels treballadors de l’empresa adjudicatària ni pels
usuaris dels serveis ni per les instal·lacions de Dipsalut i hauran de ser biodegradables.
Els productes utilitzats han d’estar degudament etiquetats. A l’inici del contracte, es
presentarà un llistat amb les etiquetes, fitxes tècniques, normes d’ús i documentació de
seguretat, de tots els productes de neteja i desinfecció que l’empresa hagi previst utilitzar en
el desenvolupament del servei. Aquestes fitxes tècniques s’hauran d’actualitzar cada cop
que hi hagi alguna modificació de producte a utilitzar
Es prohibeix l’ús de productes desinfectants agressius pel medi ambient (lleixiu,
salfumant...). Únicament es podran utilitzar aquests productes en la neteja dels paviments i
terres dels espais i les tipologies d’edificis per els que existeixin prescripcions específiques
(espais on es realitzin canvis de bolquers o altres tasques assistencials amb possible
contacte amb secrecions, mucositats... que suposin risc d’infeccions).
7. 2. Sabó rentamans
L’empresa adjudicatària haurà de subministrar el sabó líquid i omplir les saboneres que
estan instal·lades. També s’encarregarà de substituir les saboneres que estiguin malmeses
o les que no siguin compatibles amb el sabó subministrat intentant unificar totes les
saboneres de l’edifici.
7. 3. Paper higiènic i altres productes de cel·lulosa
L’empresa adjudicatària haurà de subministrar els rotlles de paper higiènic i rotlles de paper
eixugamans adequats a tots els porta-rotlles instal·lats actualment. També s’encarregarà de
substituir els porta-rotlles que estiguin malmesos o els que no siguin compatibles amb el
paper higiènic subministrat, unificant tots els porta-rotlles de l’edifici. El productes hauran de
disposar de l’etiqueta Eco-label o equivalent.
7. 4. Bosses d’escombraries
Les bosses d’escombraries pel rebuig hauran de ser compatibles amb les papereres i
recipients habilitats situats a l’edifici. Le bosses hauran de ser biodegradables o provinents
de plàstic reclicat.
7. 5. Envasos dels productes
Serà responsabilitat de l’adjudicatari que tots els envasos utilitzats (tant dels productes
concentrats com diluïts) estiguin degudament etiquetats de manera que en qualsevol
moment es pugui identificar el producte.
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Serà responsabilitat de l’adjudicatari vetllar per la reducció i per la correcta gestió dels
residus d’envàs generats en l’execució del contracte.
L’adjudicatari haurà de retirar els envasos buits dels productes de neteja i garantir-ne una
correcta gestió del seu reciclatge, ja sigui pel retorn del producte al seu productor, o per el
seu trasllat a una instal·lació de la xarxa de punts verds (deixalleries), o per a qualsevol altre
sistema de gestió de residus autoritzat.
7. 6. Recollida de residus
En relació a la implantació de la recollida selectiva i gestió dels residus a les dependències
objecte d’aquest contracte, l’empresa adjudicatària garantirà la separació dels diferents
residus i el seu transport als contenidors o punts de reciclatge corresponents.
7. 7. Estalvi d’aigua i energia
L’empresa adjudicatària ha de garantir expressament:


Apagar l’enllumenat dels despatxos, dependències, passadissos, replans d’escala,
etc. només amb les excepcions que determini el responsable del contracte.



Fer un consum responsable de l’aigua, evitant deixar obertes les aixetes dels
rentamans, abocadors, dutxes, etc., i realitzant les descàrregues dels inodors que
siguin estrictament necessàries



Informar al responsable de l’execució i el desenvolupament del contracte de
qualsevol anomalia de funcionament i/o tècnica que es detecti en relació als punts
anteriors, a fi de que es procedeixi a la seva correcció.



En l’època de funcionament dels sistemes de calefacció, caldrà tenir cura de no
deixar finestres obertes que afavoreixin la fuita calòrica i el malbaratament d’energia.

Vuitena.- Memòria tècnica
8. 1. La memòria tècnica a presentar amb l’oferta haurà d’incloure com a mínim els següents
aspectes:
1. Indicació específica del responsable i interlocutor amb Dipsalut.
2. Procediments operatius generals amb una breu descripció.
3. Llista i especificacions dels productes que es preveu utilitzar.
4. Sistema de control de la qualitat del servei, del control de presència i del control de
l’execució de les tasques.
5. Altres millores que l’empresa licitadora consideri oportú d’incloure i/o d’especificar.
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 Tipus de lletra: Arial
 Mida: 11
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 Format de doble cara.
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ANNEX 1 – PLA DE TREBALL I FREQÜÈNCIES DEL SERVEI

Tasques a realitzar diàriament (de dilluns a divendres)
1) Buidar diàriament les papereres de totes les plantes.

2) Planta 0: Treure la pols i les empremtes de la sala de reunions, del taulell, les taules de treball de la recepció i de les tauletes del vestíbul.

3) Office: escombrar; fregar i netejar el marbre; la taula i les cadires; netejar la zona de la cafetera; els microones, rentar gots i tasses i altres utensilis si n’hi ha. Buidar el
rentavaixelles.
4) Despatx de Presidència i gerència (planta 3) i consell rector (planta 2): treure la pols i les empremtes de les taules.
5) Netejar les empremtes dels vidres de les portes de vidre de l’edifici.
6) Netejar i desinfectar inodors i lavabos de tot l’edifici; netejar miralls; prestatges i les rajoles de sota l’eixugamans.
7) Col·locar paper als dispensadors dels inodors, dels eixugamans i reomplir els dispensadors de sabó.

7) Aula de formació: durant els mesos de formació (d’octubre a desembre i de març a juny): cada dia treure les empremtes de les taules, treure la pols de la repisa i, si cal,
escombrar.
8) Escales i replans: escombrar les escales si és necessari.
9) Aspirar la moqueta de la planta O.
10) Ventilar durant 5 minuts les dependències.
11) Buidar la bossa de residus orgànics de l’office
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Dilluns

Dimarts

De 15.30 a 18.30

Dimecres

De 15.30 a 19.30

Dijous

De 15.30 a 19.30

Divendres

9) Escombrar i fregar tota la
planta, incloses les zones
comuns i els despatxos.

De 15.30 a 18.30

11) Taules: treure la pols dels
ordinadors i les zones lliures de
les taules.

10) Sala del Consell Rector:
netejar íntegrament. Escombrar i
fregar.

De 15.30 a 18.30

11) Taules: treure la pols dels
ordinadors i les zones lliures de
les taules.

12) Armaris: treure la pols de la
part externa.

13) Lleixes: treure la pols.

PLANTA -1 i 2

11) Taules: treure la pols dels
11) Taules: treure la pols dels
ordinadors i les zones lliures de ordinadors i les zones lliures de
les taules.
les taules.

12) Armaris: treure la pols de la
part externa.

13) Lleixes: treure la pols.

PLANTA 1

12) Armaris: treure la pols de la
part externa.

13) Lleixes: treure la pols.

14) Escombrar i fregar tota la
planta, incloses les zones comuns
i els despatxos.

PLANTA 3

12) Armaris: treure la pols de la
part externa.

13) Lleixes: treure la pols.

14) Escombrar i fregar tota la
planta, incloses les zones comuns
i els despatxos.

PLANTA 1

13) Lleixes: treure la pols.

14) Escombrar i fregar tota la
planta, incloses les zones
comuns i els despatxos.

14) Aula de formació: escombrar,
fregar i aspirar la moqueta de la
tarima.
15) Aula de formació: neteja de
taules, cadires i pissarres.

PLANTA 3

14) Escombrar i fregar tota la
planta, incloses les zones
comuns i els despatxos.

15) Netejar la taula de la sala de
reunions.

15) Netejar la taula de la sala de
reunions.

15) Netejar les butaques del
vestíbul.

16) Vestíbul: neteja de taules,
cadires i penjadors.
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1) Armaris: netejar interior.

ANUALMENT (mes d'agost)

1) Arxiu: treure la pols de caixes,
lleixes, aspirar i fregar el terra.

2) Impressora, fotocopiadora,
extintors i elements varis: treure la
pols

SEMESTRALMENT

1) Replà de la planta -2:
escombrar i treure la pols.

2) Cadires vermelles del consell
rector: netejar-les a fons (amb
aspiradora la tapisseria).

TRIMESTRALMENT

1) Neteja de les portes interiors
dels lavabos i de les parets
separadores.

2) Replà i escales de la planta
4: escombrar , fregar i treure la
pols.

QUINZENALMENT

1) Neteja dels vidres exteriors i
interiors de la porta D i del
vestíbul .
2) Ascensor: neteja dels
paraments interiors de la cabina.

SEMANALTMENT

2) Aspirar la moqueta de
l’ascensor.

6) Manetes de les portes:
netejar.

5) Netejar tots els telèfons.

4) Lleixes: treure la pols.

3) Aspirar/netejar el borrissol del
cablejat dels aparells informàtics.

2) Cadires dels treballadors: neteja
íntegre.

1) Office: Neteja de les taules i les
cadires amb netejador especial.

MENSUALMENT

7) Ascensor: netejar les portes
exteriors de cada planta.

6) Bucs i aparells de
reprografia: treure la pols.

5) Cablejat de sota les taules de
la planta 0, 1 i 3: netejar-los.

4) Reposapeus: netejar.

3) Armaris: netejar tiradors i les
portes metàl·liques.

6) Zona de magatzem de la planta
2: netejar, escombrar i fregar.

5) Cortines laminades de la planta
3: netejar.

4) Cuina: neteja integral de
l’interior i exterior dels armaris, de
la nevera, dels microones, etc

3) Lavabos: neteja integral de les
rajoles de la paret.

3) Escombrar i fregar les
escales, els replans, les
baranes i les parets

7) Ordinadors: neteja de les
pantalles, ratolí i teclat.

8) Nevera de la planta 3:
netejar.
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