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PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE PEL SERVEI DE NETEJA D’EDIFICIS MUNICIPALS

1.

OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del contracte consisteix en la prestació de servei de neteja d’edificis i dependències
municipals de l’Ajuntament de L’Espluga de Francolí.
L’àmbit territorial d’actuació, queda especificat en el punt quart d’aquestes prescripcionstècniques.
Aquest servei es prestarà sota la coordinació del regidor/a de Medi Ambient i el regidor/a depersonal
de l’Ajuntament de L’Espluga de Francolí.

2.

DRETS I OBLIGACIONS
2.1.- Obligacions del contractista

El contractista assumirà la total responsabilitat dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a l’ajuntament
o a tercers per l’execució dels serveis.
El contractista, respondrà de tota indemnització civil de danys i perjudicis per accidents que ocasionin els
operaris, els vehicles i els instruments de treball utilitzats pels serveis, senseperjudici dels drets que els
assisteixin davant dels autors dels fets o les companyies d’assegurances dels riscos.
El contractista serà responsable civil, administrativament, davant de l’Ajuntament per les faltes que cometin
els seus treballadors i empleats, per les que causin amb motiu de la prestació defectuosa dels serveis o per
negligència o per culpa, sense perjudici de les sancions contractuals que els puguin ésser imposades.
El contractista té l’obligació de realitzar els treballs extraordinaris que se li encomanin. El cost d’aquests
serveis li seran abonats d’acord amb els preus unitaris establerts.
De produir-se algun esdeveniment determinat de força major o qualsevol situació d’emergència pública, el
contractista estarà obligat a acceptar la direcció de l’Ajuntament per a la realització dels serveis contractats
o altres tasques en què el personal o el material fos necessari per restablir la normalitat, mentre duri l’estat
d’emergència, força major o calamitat pública.
Prestar els serveis amb precisió i seguretat i ininterrompudament, en la forma prevista enaquest plec,
sotmetent-se a les instruccions que dicti l’Ajuntament.
Totes les altres obligacions que es derivin de disposicions legals aplicables.
El contractista facilitarà una fulla de control del servei de cada dependència, indicant data, hora en que ha
realitzat el servei de neteja, incloent les incidències que s’hagin produït. Aquesta fulla de control s’ha de
poder consultar en tot moment pel personal tècnic responsable del servei de forma telemàtica. En cas que
en el transcurs d’una setmana, no estigui disponible aquesta fulla de control en el sistema telemàtic utilitzat,
es penalitzarà amb un 1% de la facturació mensual.
Es duran a terme reunions periòdiques amb el responsable del contracte, els tècnics responsables de la
coordinació i supervisió i l’empresa adjudicatària, aquesta última hauràd’elaborar actes de cada reunió i
trametre-les a la resta d’assistents.
La periodicitat de les reunions l’establirà el responsable del contracte.
2.2.- Drets del contractista.
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Percebre el preu estipulat en virtut de l’adjudicació, d’acord amb les Bases d’ExecucióPressupostàries.
El contractista tindrà dret a utilitzar els béns de domini públic de competència municipal quesiguin
necessaris per a la prestació dels serveis.
2.3.- Obligacions i drets de l’Ajuntament

2.3.1 Obligacions
Mantenir l’equilibri econòmic del contracte, tenint en compte el principi de risc i ventura del’article 199
LCSP.
Indemnitzar el contractista pels danys i perjudicis que li ocasioni l’assumpció directa de la gestiódel servei
per motiu d’interès públic o cas de suspensió del servei.

2.3.2 Drets
A més dels que es deriven de la resta de clàusules d’aquest Plec, l’Ajuntament tindrà els següents:
Fiscalitzar la gestió del contractista, per la qual cosa es podran fer les inspeccions que es
considerin convenients i dictar les ordres necessàries per mantenir o restablir els nivells establerts de
les prestacions dels serveis.
Ordenar discrecionalment, com si es gestionés directament el servei, les modificacions que
aconselli l’interès públic sense dret a cap reclamació del contractista quan les alteracions no tinguin
repercussió en l’equilibri econòmic del contracte, dintre de les limitacions de la legislació vigent en
matèria de contractació administrativa.
L’Ajuntament podrà deixar sense efecte el contracte, abans d’acabar el termini, si ho justifiquen
circumstàncies sobrevingudes d’ordre i d’interès públic, compensant el contractista els danys i
perjudicis que això li pugui ocasionar.
Imposar sancions per les infraccions comeses.
Declarar la caducitat del contracte.

3.

RÈGIM ECONÒMIC DEL CONTRACTE
3.1.- Personal.

Es detallaran els preus unitaris, per hores, per a cada una de les categories de la plantilla i per individu, fent
diferències entre treballs en dies laborables i festius. Es consideraran dies laborables de dilluns a dissabte,
ambdós inclosos, i festius els diumenges i aquells festius establerts oficialment.
La formació anirà a càrrec del contractista, ja què el personal ha de tenir la formació adequada per la
prestació del servei.
3.2.- Material.
El material necessari per la prestació del servei serà aportat per el contractista.
3.3.- Serveis ordinaris
Seran serveis ordinaris la neteja de cadascun dels locals, edificis i centres relacionats en la clàusula
cinquena, amb independència de la freqüència i regularitat amb que siguin prestats.
3.4.- Serveis extraordinaris.
Són tots aquells no contemplats en la clàusula anterior, sol·licitats de manera puntual perl’Ajuntament com
a conseqüència d’alguna circumstància aïllada imprevista. És el supòsit de neteges de final d’obra, neteges
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excepcionals urgents fora de planificació,… Aquests serveis extraordinaris es podran realitzar mitjançant la
borsa d’hores ofertada pel contractista o bé mitjançant la realització de serveis extraordinaris no previstos
en el contracte i no inclosos a la bossa d’hores.
Tindran, en tot cas, la consideració de serveis extraordinaris totes aquelles actuacions de neteja que amb
motiu de la programació i celebració d’actes festius, lúdics, culturals i d’altra índole es requereixin en els
espais que amb caràcter temporal s’hagin habilitat a l’efecte (carpes, envelats, mòduls, …). Davant
d’aquestes actuacions extraordinàries i abans que siguin autoritzades per la regidoria corresponent, el
contractista haurà de presentar una planificació d’hores detallada per tal de poder aplicar la mateixa
descomposició de costos que conté l’oferta inicial en el detall de preus unitaris de serveis extraordinaris.
No obstant, si per a la seva prestació són necessaris mitjans no contemplats en l’oferta, s’aplicaran preus
contradictoris, els quals una vegada siguin aprovats s’incorporaran al quadre de preus unitaris del
contracte.
Donat la nova cultura d’utilització dels espais i edificis escolars, l’empresa adjudicatària de neteja
conjuntament amb els serveis municipals haurà de procurar, en la mesura del possible, combinar els horaris
de neteja amb els horaris de les activitats extraescolars. En el cas que no es pugui cobrir el servei en les
hores fixades, les hores extres emprades en la neteja aniran a càrrec del departament corresponent o
l’entitat que realitzi l’activitat, d’acord amb el procediment establert en el plec de clàusules administratives
particulars.

4.

OPERACIONS BÀSCIQUES DE NETEJA

L’empresa contractista haurà de disposar i utilitzar els mitjans humans i materials adients i necessaris per
a la correcta execució dels serveis, ja siguin aquests ordinaris o extraordinaris.
En funció de la naturalesa del servei i dels condicionants de l’entorn en què es porti a terme, s’utilitzaran
mitjans manuals com ara escombres, raspalls, baietes,… o mecànics, com aspirades, abrillantadores,
bastides,…. Les operacions bàsiques que se preveuen son les següents:

4.1. Neteja i tractament de paviments
Dintre de la correcta realització del conjunt de treballs i operacions necessàries per a una adequada neteja
i conservació de totes les dependències, i atès que els paviments recullen unalt percentatge de la brutícia
que penetra en els recintes, els paviments són objecte d’un estudi particularitzat en cada cas, segons el
tipus de superfície, per a aplicar una especial cura en el seu tractament i sistemàtica de neteja.
En general es procedirà, quan les circumstàncies ho permetin, al condicionament previ dels paviments, de
manera que el manteniment posterior d’aquesta superfície sigui facilitat i racionalitzat al màxim, amb vista
a aconseguir una més ràpida i eficaç eliminació de la brutícia, així com un major grau d’higiene i estètica.

4.1.1. Tractament i manteniment de paviments durs
a) Paviments de ceràmica (gres i gressite) i de granit: Per a la neteja d’aquests paviments, s’aplicarà un
escombrat humit (mopejat), amb la finalitat d’evitar la formació i transvasament de pols. Amb la
freqüència establerta es procedirà al seu fregat (amb sabó detergent, sense àcids en la seva composició
i amb la dilució en aigua adient).
A causa de la constitució d’aquests paviments, no s’aplicarà cap tipus de tractament (no admeten
cristal·lització, i tampoc són adequades les emulsionis de polímers que els converteixen en relliscosos).

b) Paviments calcaris (marbre i terratzo): La neteja i manteniment d’aquest tipus de paviments es realitzarà
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mitjançant l’escombrat humit amb mopa i, amb la freqüència establerta, el fregat d’aquestes superfícies
(amb cera autobrillant, amb capa antipols i emulsions per a taques).
Periòdicament, d’acord amb la freqüència establerta, es procedirà a aplicar de forma exclusiva el
tractament de base de cristal·lització (mitjançant la utilització d’una màquina rotativa, llana d’acer fina
per al marbre, o gruixuda per al terratzo, i producte cristal·litzador d’alta qualitat), que permetrà segellar
els porus, i oferir resistència i lluentor en aquestes superfícies. No s’admetrà altre tipus de tractament
de base per a aquests paviments.

c) Paviments de ciment o paviments de ciment pintats amb pintures epoxi. Per a la neteja d’aquests
paviments, s’aplicarà un escombrat, amb la finalitat d’evitar la formació i transvasament de pols. Amb
la freqüència establerta es procedirà a fregar les marques i taques adherides (amb sabó detergent,
sense àcids, i amb la dilució en aigua adient).

4.1.2. Tractament i manteniment de paviments sintètics.
Paviments de superfície elàstica, linòleum o derivats del PVC. Per a la neteja i manteniment d’aquest tipus
de paviments, en primer lloc es procedirà a un escombrat humit amb mopa per a l’eliminació de la pols i
brutícia macroscòpica, i es fregarà (manual o mecànicament) amb un producte adient per a evitar les ratlles
i marques de petjades de sabates i rodes, d’acord amb les freqüències establertes. Es netejaran aquestes
superfícies amb cera autobrillant, amb capa antipols i emulsions per a taques. Així mateix s’utilitzaran
agents i productes de neteja adients perquè d’aquesta manera els paviments no perdin elasticitat, no es
produeixin butllofes ni encongiments, ni pèrdues de color, i finalment, perquè els paviments conservin la
seva propietat de antilliscants.
Aquests paviments sintètics exigeixen un adient tractament de base que es pot diferenciar en dos tipus:

•

Tractament de manteniment (més freqüent i rutinari): que es realitzarà amb màquina d’alta velocitat i
aplicació d’emulsions acríliques autobrillants i antilliscants, i que permetran donar major protecció al
paviment, neteja i lluentor.

•

Tractament més durable: periòdicament, d’acord a la freqüència establerta, es procedirà a realitzar una
neteja a fons i decapat (amb màquina rotativa i un disc adient al tipus d’emulsió restant i grau de
brutícia; una vegada realitzada la neteja a fons, es procedirà l’aplicació de vàries capes noves lleugeres
i ben distribuïdes d’una emulsió acrílica, ja sigui mitjançant pinça fixi o baieta; finalment es deixarà
assecar).

4.1.3. Tractament de paviments de fusta
Els paviments de fusta es netejaran amb mop-sec impregnat amb productes especials fix-pols i
antilliscants. En cas de taques adherides es netejaran amb mopa lleugerament humitejada i detergent
neutre.

4.1.4. Tractament de moquetes i catifes
Es procedirà a la neteja de paviments emmoquetats i amb catifes amb aspiradors de pols i altres elements
precisos de forma que quedin en perfectes condicions. El rentat per injecció es realitzarà amb màquines
especials per a moquetes.

4.2. Neteja i tractament de passadissos i zones comunes
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Per a la neteja dels passadissos i zones comunes es procedirà, diàriament, a un escombrat en sec amb
mopa i spray captador de pols, depenent sempre de la brutícia existent i, segons freqüència es procedirà al
seu fregat, sempre amb detergent neutre.

4.3. Neteja i tractament de vidres i persianes
Per a la neteja de vidres, utilitzarem productes de propietats repel·lents i antibaf, amb la finalitat de
perllongar la durada d’aquesta neteja i evitar el possible entelament dels mateixos. A l’efectuar la neteja
també es netejaran els marcs d’alumini, ferro, fusta ... dels mateixos. Els estris a emprar seran els
necessaris en cada cas i s’adaptaran a les necessitats existents. S’utilitzarà, per als vidres, aparells
netejavidres amb un llavi de goma, d’acord amb les característiques del vidre, així com mànec telescòpic
extensible si fos necessari. Quant als estris més adients, aquests són els draps i com a producte, aigua
sabonosa, l’aplicació de la qual esfarà tant per l’interior com per l’exterior dels vidres. També s’utilitzaran
les rasquetes de goma.
Es consideren vidres de difícil accés aquells que per la seva ubicació, no siguin accessibles mitjançant els
mitjans convencionals (escala i/o mànec telescòpic).
A la vegada que es procedeixi a la neteja de vidres, es realitzarà la neteja de les persianes associades,
complint per tant la mateixa freqüència d’actuació.
Amb caràcter general, aquells vidres que pel seu accés especialment difícil sigui impossible netejar
mensualment amb els mitjans normals, s’hauran d’especificar. En el cas que es necessitin mitjans
especials es concretarà el preu.

4.4. Neteja i tractament d’escales
Per a l’escombrat d’escales utilitzarem el sistema mopejat amb cel·lulosa, que garanteix l’eliminació de pols
de fins 0´02 micres. Es fregarà segons freqüència establerta l’escala principal d’entrada a l’edifici. Així
mateix, i per a les baranes, utilitzarem productes especials de protecció, segons sigui el material del que
estiguin composades. Es prestarà especial atenció a les acumulacions de pols entre els barrots de les
baranes.

4.5. Neteja i tractament de parets, sostres i cornises
Independentment de l’eliminació permanent de les taques que es produeixin en aquestes superfícies, que
es netejaran tal com siguin detectades, es procedirà a una neteja amb els estris adients segons el material
(pintures, accessoris d’acer inoxidable, etc.), sempre d’acord amb la periodicitat establerta. Els sostres i
parets es mantindran lliures de pols i teranyines per mitjà de raspalls en colze, d’aspiradors proveïts de
mànec telescòpic que permeti l’accés a qualsevol punt. En cas que el recobriment superficial ho permeti,
aquests paraments es sotmetran periòdicament al fregat amb utilització de raspalls de suavitat adequada
i amb detergentsneutres.

4.6. Neteja de sanitaris
Es concedirà especial atenció a la neteja dels lavabos, que són un punt de referència del grau de neteja que
s’observa en un centre i que, per l’ús al que són destinats, requereixen el major grau d’higiene possible. Tots
els sanitaris seran objecte d’una neteja escrupolosa i metòdica, així com paviments i tots els accessoris.
Als rentamans s’usaran detergents específics amoniacals, que evitin la formació de calcificacions.
S’utilitzaran baietes no abrasives per no ratllar les superfícies esmaltades i s’aplicaran, si escau,
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desinfectants i desodorants que no es limitin a emmascarar les olors, sinó que vagin destinats a suprimirlos, eliminant els gèrmens que els produeixen. Periòdicament, els inodors es tractaran amb detergents
àcids per a l’eliminació de residus minerals. A les neteges diàries i en les de manteniment s’utilitzaran
productes bactericides que garanteixen un poder romanent d’higienització.
El nivell de desinfecció requerit és elevat i, per tant, la neteja s’haurà d’efectuar amb elsproductes més
adequats per aquesta finalitat i en consonància amb les especials característiques d’aquests espais.
En cap moment pot haver manca de paper higiènic, tovalloles de paper, sabó de dispensador o de mà i
contenidors higiènics sanitaris als lavabos femenins. Aquests consumibles seran subministrats pel
contractista i hauran d’estar qualificats entre els d’alta qualitat en el mercat.

4.7. Neteja i tractament de telèfons
Tots els telèfons, i d’acord amb la periodicitat establerta, es desempolsaran (amb baieta) i fregaran,
procedint-se a la seva desinfecció, molt especialment de l’auricular per ser aquesta la part més crítica, a la
qual es requereix, per higiene, una major atenció.

4.8. Neteja i tractament de reixes de ventilació i climatització
Les reixetes de climatització es mantindran en tot moment exemptes de pols, repassant-les cadavegada
que sigui necessari amb baietes humides i producte detergent neutre, i assecant-les adequadament. Les
reixetes dels extractors es netejaran amb baieta lleugerament humitejada i amb detergent neutre, i
s’assecaran adequadament. Es prestarà especial atenció a la neteja dels llocs d’usual acumulació de pols
o de difícil accés. Comprèn aquest punt reductes tan variats com rodapeus, reixetes d’aireació, canaletes,
ranures, entre d’altres.

4.9. Neteja de lluminàries i punts de llum
Els equips d’il·luminació es netejaran amb drap per la seva part externa i amb la periodicitat que demani el
seu estat.

4.10.

Neteja i tractament de portes

Els frecs o taques de les portes o dels accessos als recintes (marcs de portes, interruptors, tiradors, poms,
etc.) s’eliminaran amb la freqüència establerta perquè estiguin en tot moment en perfectes condicions de
neteja.

4.11.

Neteja i tractament de daurats i elements metàl·lics

Els acers inoxidables es netejaran amb productes detergents neutres, amb posterior assecat, i s’exclourà
per a la seva neteja tot agent abrasiu que pogués ratllar-los o qualsevol producte de característiques molt
àcides que pogués alterar les seves qualitats. Per al tractament i neteja de l’alumini emprarem productes
neutres, contenint tensioactius, exempts d’abrasius, per a brutícies poc importants. Per a brutícies
greixoses més difícils d’eliminar utilitzarem detergents també neutres però que incorporin partícules
abrasives, això ajudarà a eliminar aquestes brutícies sense haver d’utilitzar draps abrasius que podrien
ratllar l’alumini. La resta de metalls es netejaran amb la freqüència necessària amb neteja-metalls
adequats i, si s’escau, s’aplicaràun producte protector que eviti una oxidació del metall, conservant així
l’aspecte original.Aquests elements s’abrillantaran amb baietes que no deixin residus ni fils.
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4.12.

Neteja i tractament de cortines

La neteja de cortines es realitzarà principalment amb aspiradors de pols i amb les freqüències necessàries
perquè quedin en perfectes condicions.

4.13.

Neteja i tractament de cendrers

Els cendrers existents en tots els recintes es buidaran diàriament, procedint-se a continuació al seu repàs
amb baieta humida.

4.14.

Neteja i tractament de papereres

Les papereres es buidaran diàriament, netejant-se si s’escau, els fons mitjançant drap humit i detergent.

4.15.

Neteja i tractament del mobiliari

Les taules, cadires, pantalles d’ordenador i teclats, llibreries, i altre mobiliari de fusta es netejarà de pols i
taques amb baieta i spray captapols, no podent-se utilitzar baietes humitejades amb aigua com mitjà
normal de neteja, ja que poden danyar el mateix. També, de forma periòdica, s’aplicaran ceres naturals per
a la seva conservació. Així mateix, el mobiliari de fòrmica es netejarà amb baieta i spray captapols, encara
que també es podran utilitzar baieteslleugerament humitejades per a eliminar les taques més resistents.

4.16.

Neteja i tractament d’exteriors

Els espais considerats exteriors (patis, terrasses, pàrquings, vials, zones d’accés, etc.),requereixen diferents
tipus de neteja:

•

Recollida de sòlids: recollir tots aquells objectes de mida superior a 2-3cm. (per exemple cigarretes,
llaunes, papers, entre d’altres).

•
•

Escombrat, manual o mecànic: per treure partícules inferiors a 2-3cm.

•

Recollida d’altres elements: objectes abandonats i en general qualsevol objecte que sigui susceptible
de ser recollit pel servei de neteja.

Rec: amb aigua, per tal d’extreure pols i altre tipus de brutícia de mida petita i taques adherides. En cas
de taques en general i olioses en concret, s’haurà de contemplar lautilització de productes adients per
a la seva erradicació.

4.17.

Recollida selectiva

L’empresa adjudicatària operarà sobre totes les deixalles banals produïdes, col·laborant activament en la
recollida selectiva i en totes aquelles millores assumides per l’Ajuntament en el futur de cara a minimitzar
l’impacte ambiental dels residus banals.
L’empresa adjudicatària serà l’encarregada de retirar els contenidors interiors de les diferents recollides
selectives (paper i cartró, i vidre), fins als punts de reagrupament exterior o contenidors de reagrupament
exterior que s’estableixin (s’entén com a contenidor de recollida selectiva, tot aquell contenidor interior
destinat a recollir un residu de forma segregada).
En el cas de que en el punt de reagrupament es col·loqui un contenidor a peu de carrer (com araels iglús
per a la recollida selectiva de vidre, paper i similar), és responsabilitat de l’adjudicatari l’abocament del
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contingut dels contenidors interiors dins dels contenidors a peu de carrer o amb col·laboració amb una
empresa de recollida selectiva per al paper i cartró.

4.18.

Altres actuacions

•

S’efectuaran sense cap cost addicional els treballs de neteja necessaris, després que siguin portades
a terme petites obres de manteniment o treballs de pintura en qualsevol dependència.

•

En cas de trasllat d’unitats o despatxos, s’efectuarà la neteja a fons dels locals afectats amb abrillantat
de paviments, encara que s’hagués efectuat dintre del període establert.

•

El personal de l’empresa adjudicatària, deixarà constància per escrit de l’hora en la que ha realitzat el
servei de neteja (com per exemple: lavabos), als taulells destinats a l’efecte en aquelles dependències
que els serveis municipals d’inspecció i control creguin convenient.

•

En l’eventual supòsit de vaga legalment convocada, l’empresa adjudicatària establirà els serveis mínims
que estableixi l’autoritat competent. Tanmateix, haurà de posar-se en contacte permanent amb els
responsables de l’Ajuntament per a informar puntualment del desenvolupament i incidència de la
mateixa.

•

Una vegada finalitzada la vaga de neteja l’empresa, obligatòriament, haurà de presentar un informe
individualitzat amb la conformitat dels responsables de l’Ajuntament, amb els serveis mínims prestats,
el nombre d’hores que si escau s’hagin deixat de prestar i elsincompliments de cada centre.

•

Posteriorment, l’òrgan de contractació podrà valorar la corresponent deducció de la factura pels serveis
no prestats. Finalment, aquesta valoració es comunicarà per escrit a l’empresa adjudicatària perquè
procedeixi al seu abonament. L’empresa haurà de netejar i posar en condicions el centre en el menor
termini de temps possible, sense càrrec per a l’Ajuntament de L’Espluga de Francolí.

Les empreses licitadores podran ampliar el número d’operacions bàsiques, descrivint-les en la
documentació que presentin.

5.

PRESTACIO DEL SERVEI
5.1.- Abast.

El servei de neteja d’edificis públics municipals abastarà els edificis següents:
1.- OFICINES AJUNTAMENT. Pl. de la Vila, 1
2.- OFICINES AJUNTAMENT. Plaça de l’Església, 9
3.- OFICINES BRIGADA MUNICIPAL
4.- EDIFICI POLIVALENT CARRER DE LA FONT
5.- ANTIC HOSPITAL. Plaça de l’Església, 5
6.- COL·LEGI MARTÍ-POCH. C/ Lluís Carulla, 61
7.- LLAR D’INFANTS MUNICIPAL. C/ Mossèn Cinto Verdaguer, 4
8.- ESCOLA DE MÚSICA - EDIFICI DEL CASAL. Pl. Montserrat Canals, 1
9.- AUDITORI, ZONES DE PAS I SERVEIS - EDIFICI DEL CASAL. Pl. Montserrat Canals, 1
10.- TEATRE - EDIFICI DEL CASAL. Pl. Montserrat Canals, 1
11.- PAVELLÓ - EDIFICI DEL CASAL. C/ Joan Maragall, s/n
12.-PAVELLÓ DAVID ROVIRA I MINGUELLA – ZONA ESPORTIVA RIU SEC. Riu Sec, s/n
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13.- CAMP DE FUTBOL. Riu Sec, s/n
14.- LLAR DE JUBILATS. Plaça de l’Església, 9
15.- FORMACIÓ PER ADULTS - ANTIC INSTITUT “JOAN AMIGÓ”. Països Catalans, 4
16.- CASALET - ANTIC INSTITUT “JOAN AMIGÓ”. Països Catalans, 4
17.- CEMENTIRI MUNICIPAL. Les Planes, s/n
18.- OFICINA DE TURISME I MUSEU DE LA FASSINA. Plaça del Mil·lenari, s/n
19.- EDIFICI DE RECEPCIÓ DE LA COVA. Carrer de la Font Major, s/n
20.- MIQVE I SALA ANNEXA. Carrer del Mig, 6

21. ACCÉS I PLAFONS DEL CAMPANAR DE L’ESGLÉSIA VELLA. Plaça Església, 15
22. SALA DEL VIDRIER. Carrer Penitents, 24
23. TORRE DEL CASTELL. Carrer Castell, 48
Seran espais d’actuació del servei de neteja totes aquelles zones dels edificis o recintes que es relacionen
en aquesta clàusula, ocupables de forma habitual o esporàdica pels treballadors, usuaris o públic en
general.
Sense caràcter exhaustiu, seran espais d’actuació els següents:

•
•
•
•
•
•

Aules.

•
•
•
•
•
•
•
•

Gimnasos i zones esportives.

Despatxos, oficines i dependències anàlogues.
Arxius i magatzems.
Sales tècniques, tallers.
Lavabos, banys, dutxes i vestidors.
Sales de reunions, sales d’actes, biblioteques, àrees d’atenció al públic, punts d’informació,sales de
control.
Zones comunes i accessos.
Ascensors i aparells elevadors.
Tots els vidres dels centres, siguin interiors o exteriors, qualsevol que sigui la seva dificultatd’accés.
Terrasses, patis interiors.
Vials, aparcaments, places de terra i altres àrees exteriors singulars
Zona d’esbarjo, patis, enjardinaments, zones obertes annexes als edificis o locals,…
I en general, qualsevol dependència no inclosa a les categories precedents, que pertanyi alcentre i
es consideri la seva necessitat de neteja.

Queda exclosa de la contracta, la prestació del servei de neteja a les instal·lacions, l’explotació de les quals,
es trobés adjudicada a tercers (com per exemple podrien ser: aquells espaisdestinats a bars i cafeteries,
que en tot cas, correspondrà a l’adjudicatari del servei corresponent), exceptuant el supòsit que aquests
espais siguin utilitzats, ocasional o excepcionalment, per l’Ajuntament de L’Espluga de Francolí, per realitzar
activitats alienes als serveis als quals estan destinats.
A partir de la data d’inici de publicació de l’anunci d’aquesta licitació i fins el dia en què finalitziel termini
d’admissió de documentació, les empreses interessades podran visitar els locals i dependències en què
s’efectuarà la prestació del servei, així com comprovar el mobiliari iequipaments de que disposen, i a tal
efecte els responsables de cada centre els hi facilitaran l’oportuna autorització.
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5.2.- Freqüència.
El servei de neteja dels edificis públics municipals relacionats es realitzarà amb la freqüència mínima que
s’assenyala a continuació:
EDIFICI/INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL

QUADRE HORARI
PROPOSAT
Hores/setmana

CONTRACTE
Hores/any

1. OFICINES AJUNTAMENT PLAÇA DE
LA VILA

15,02

783,34

2. OFICINES AJUNTAMENT PLAÇA DE
L’ESGLÉSIA

7,43

387,56

3. OFICINES BRIGADA MUNICPAL

1,54

80,18

4. EDIFICI POLIVALENT CARRER DE LA
FONT

1,03

53,70

5. EDIFICI POLIVALENT DE L’ANTIC
HOSPITAL

40,54

2.113,94

6- COL·LEGI MARTÍ POCH

50,02

2.608,18

7. LLAR D’INFANTS MUNICIPAL

17,50

912,44

8. ESCOLA DE MÚSICA - EDIFICI DEL
CASAL

8,33

434,52

9. AUDITORI, ZONES DE PAS I SERVEIS
- EDIFICI DEL CASAL

6,13

319,53

10. TEATRE - EDIFICI DEL CASAL

3,84

200,09

11. PAVELLÓ - EDIFICI DEL CASAL

14,58

760,46

12. PAVELLÓ DAVID
ROVIRA
I
MINGUELLA - ZONA ESPORTIVA RIU
SEC

23,75

1.238,43

13. CAMP DE FUTBOL

1,75

91,38

14. LLAR DE JUBILATS

6,04

315,06

15. FORMACIÓ PER
A
EDIFICI ANTIC INSTITUT

ADULTS

11,38

593,10

16. TEATRE I SALA POLIVALENT DEL
CASALET - EDIFICI ANTIC INSTITUT

3,74

194,97

17. CEMENTIRI

2,04

106,53
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18. OFICINA DE TURISME I FASSINA

12,16

633,94

19. EDIFICI RECEPCIÓ COVA DE LA
FONT MAJOR

11,78

614,08

20. MICVÉ I SALA ANNEXA

1,64

85,73

21. ACCÉS I PLAFONS DEL CAMPANAR
DE L’ESGLÉSIA VELLA

1,03

53,49

22. SALA DEL VIDRIER

1,21

62,84

23. TORRE DEL CASTELL

1,41

73,27

243,90

12.716,77

DETALL DE TASQUES I FREQÜÈNCIES:
1. OFICINES AJUNTAMENT PLAÇA DE
LA VILA
Denominació de
tasques

Freqüència

Passar el tiràs
(mopa)

5 dies per
setmana

1,75

91,25

Fregar el terra

5 dies per
setmana

1,75

91,25

1,75

91,25

1,75

91,25

Hores/setmana

Hores/any

Neteja i
desinfecció dels
lavabos

5 dies per
setmana

Treure la pols al
mobiliari i
elements
decoratius

5 dies per
setmana

Neteja de
papereres

5 dies per
setmana

1,75

91,25

Repàs dels vidres

5 dies per
setmana

1,75

91,25

Repàs de la vorera
de la façana

5 dies per
setmana

1,75

91,25

Neteja de radiadors,
extintors, balcons i
baranes

setmanal

1,40

73,00

0,46

23,88

0,23

11,94

Neteja a fons de
vidres ,bastiments,
mosquiteres

mensual

Treure la pols dels
aparells de
climatització

mensual
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Neteja a fons de
les rajoles

bimensual

Neteja a fons de
les portes

bimensual

Neteja dels punts
de llum

trimestral

Neteja a fons del
mobiliari ,
elements
decoratius,
armaris

trimestral

Interval: TOT L’ANY

0,23

11,94

0,23

11,94

0,08

3,98

0,15

7,96

15,02

783,34

Hores/setmana

Hores/any

2. OFICINES AJUNTAMENT PLAÇA DE
L’ESGLÉSIA
Denominació de
tasques

Freqüència

Passar el tiràs
(mopa)

5 dies per
setmana

0,75

39,11

Fregar el terra

5 dies per
setmana

0,75

39,11

0,75

39,11

0,75

39,11

Neteja i
desinfecció dels
lavabos

5 dies per
setmana

Treure la pols al
mobiliari i
elements
decoratius

5 dies per
setmana

Neteja de
papereres

5 dies per
setmana

0,75

39,11

Repàs dels vidres

5 dies per
setmana

0,75

39,11

Repàs de la vorera
de la façana

5 dies per
setmana

0,75

39,11

Neteja de radiadors,
extintors, balcons i
baranes

setmanal

1,00

52,14

0,46

23,88

0,23

11,94

Neteja a fons de
vidres ,bastiments,
mosquiteres

mensual

Treure la pols dels
aparells de
climatització

mensual
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Neteja a fons de
les rajoles

bimensual

Neteja a fons de
les portes

bimensual

Neteja dels punts
de llum

trimestral

Neteja a fons del
mobiliari,
elements
decoratius,
armaris

trimestral

Cristal·lització
paviment

anual

Interval: TOT L’ANY

0,17

8,95

0,11

5,97

0,08

3,98

0,08

3,98

0,06

2,98

7,43

387,56

Hores/setmana

Hores/any

0,15

7,82

0,25

13,04

0,50

26,07

0,15

7,82

0,15

7,82

0,15

7,82

0,11

5,97

0,03

1,79

0,02

0,83

0,01

0,60

0,01

0,60

3. OFICINES BRIGADA MUNICIPAL
Denominació de
tasques

Freqüència

Passar el tiràs
(mopa)

setmanal

Fregar el terra

setmanal

Neteja i
desinfecció dels
lavabos

setmanal

Treure la pols al
mobiliari i
elements
decoratius

setmanal

Neteja de
papereres

setmanal

Repàs dels vidres

setmanal

Neteja a fons de
vidres ,bastiments,
mosquiteres

mensual

Treure la pols dels
aparells de
climatització

mensual

Neteja a fons de
les portes

trimestral

Neteja dels punts
de llum

trimestral

Neteja a fons del
mobiliari,
elements

trimestral
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decoratius,
armaris
Interval: TOT L’ANY

1,54

80,18

Hores/setmana

Hores/any

0,15

7,82

0,15

7,82

0,15

7,82

0,10

5,21

0,05

2,61

0,15

7,82

0,12

6,26

0,12

6,26

0,04

2,09

1,03

53,70

Hores/setmana

Hores/any

2,50

130,35

4. EDIFICI POLIVALENT CARRER DE
LA FONT
Denominació de
tasques

Freqüència

Passar el tiràs
(mopa)

setmanal

Fregar el terra

setmanal

Neteja i
desinfecció dels
lavabos

setmanal

Treure la pols al
mobiliari i
elements
decoratius

setmanal

Neteja de
papereres

setmanal

Repàs dels vidres

setmanal

Neteja de radiadors,
extintors, balcons i
baranes

trimestral

Neteja a fons de
vidres ,bastiments,
mosquiteres

trimestral

Treure la pols dels
aparells de
climatització

trimestral

Interval: TOT L’ANY
5. EDIFICI POLIVALENT DE L’ANTIC
HOSPITAL
Inclosa la sala polivalent, biblioteca,
arxiu, emissora de ràdio, despatxos i
zones de pas
Denominació de
tasques

Freqüència

Zones comuns i àrees de pas
Escombrar i fregar

5 dies per
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el terra

setmana

Neteja i
desinfecció dels
lavabos

5 dies per
setmana

Treure la pols al
mobiliari i
elements
decoratius

5 dies per
setmana

Neteja de
papereres
Repàs dels vidres

2,50

130,35

1,00

52,14

5 dies per
setmana

0,50

26,07

5 dies per
setmana

2,50

130,35

10,00

521,40

7,50

391,05

OAC (antic arxiu) i oficina tècnica
d’administració (antiga sala
polivalent)
Escombrar i fregar
el terra

5 dies per
setmana

Treure la pols al
mobiliari i
elements
decoratius

5 dies per
setmana

Neteja de
papereres

5 dies per
setmana

1,25

65,18

Repàs dels vidres

5 dies per
setmana

10,00

521,40

1,00

52,14

0,46

23,88

0,11

5,97

0,46

23,88

0,46

23,88

0,08

3,98

0,23

11,94

A tots els espais
Neteja de radiadors,
extintors, balcons i
baranes

setmanal

Neteja a fons de
vidres ,bastiments,
mosquiteres

mensual

Treure la pols dels
aparells de
climatització

mensual

Neteja a fons de
les rajoles

bimensual

Neteja a fons de
les portes

bimensual

Neteja dels punts
de llum

trimestral

Neteja a fons del

trimestral
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mobiliari ,
elements
decoratius,
armaris
Interval: TOT L’ANY

40,54

2.113,94

Hores/setmana

Hores/any

6. COL·LEGI MARTÍ POCH
Denominació de
tasques

Freqüència

Passar el tiràs
(mopa)

5 dies per
setmana

7,50

391,05

Fregar el terra

5 dies per
setmana

12,50

651,75

10,00

521,40

7,50

391,05

Neteja i
desinfecció dels
lavabos

5 dies per
setmana

Treure la pols al
mobiliari i
elements
decoratius

5 dies per
setmana

Neteja de
papereres

5 dies per
setmana

2,50

130,35

Repàs dels vidres
de l’entrada

5 dies per
setmana

2,50

130,35

Neteja de la
vorera de la
façana

setmanal
0,60

31,28

Neteja de radiadors,
extintors, balcons i
baranes

setmanal

2,00

104,28

1,83

95,51

0,69

35,81

0,92

47,75

0,57

29,85

0,15

7,96

Neteja a fons de
vidres, bastiments,
mosquiteres

mensual

Treure la pols dels
aparells de
climatització

mensual

Neteja a fons de
les rajoles dels
lavabos i passadís

bimensual

Neteja a fons de
les portes

bimensual

Neteja dels punts
de llum

trimestral
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Neteja a fons del
mobiliari ,
elements
decoratius,
armaris

trimestral

Neteja de
persianes

semestral

Cristal·lització
paviment

anual

Interval: TOT L’ANY

0,38

19,90

0,19

9,95

0,19

9,95

50,02

2.608,18

Hores/setmana

Hores/any

NOTA: En el període comprès entre l’1 de
Juliol i el 20 d’agost caldrà realitzar una
neteja general de cara al’inici del curs.
Així mateix desenvolupant-se en el
centre durantl’estiu altres activitats
caldrà realitzar
també una neteja de manteniment.
7. LLAR D’INFANTS MUNICIPAL
Denominació de
tasques

Freqüència

Passar el tiràs
(mopa)

5 dies per
setmana

2,50

130,35

Fregar el terra

5 dies per
setmana

4,25

221,60

3,75

195,53

2,50

130,35

Neteja i
desinfecció dels
lavabos

5 dies per
setmana

Treure la pols al
mobiliari i
elements
decoratius

5 dies per
setmana

Neteja de
papereres

5 dies per
setmana

0,50

26,07

Repàs dels vidres
de la entrada

5 dies per
setmana

1,25

65,18

Neteja del pati de
la façana

setmanal
1,00

52,14

Neteja de radiadors,
extintors, balcons i
baranes

setmanal

0,50

26,07

0,46

23,88

Neteja a fons de
vidres, bastiments,

mensual

Plaça de la Vila, 1
43440 L'Espluga de Francolí, Tarragona
T. 977 87 02 27 - 977 87 00 05
espluga@esplugadefrancoli.cat · esplugadefrancoli.cat

mosquiteres
Treure la pols dels
aparells de
climatització

mensual

Neteja a fons de
les rajoles

bimensual

Neteja a fons de
les portes

bimensual

Neteja dels punts
de llum

trimestral

Neteja a fons del
mobiliari ,
elements
decoratius,
armaris

trimestral

Neteja de
persianes

semestral

Cristal·lització
paviment

anual

Interval: TOT L’ANY

0,11

5,97

0,23

11,94

0,11

5,97

0,04

1,99

0,08

3,98

0,13

6,96

0,09

4,48

17,50

912,44

Hores/setmana

Hores/any

8. ESCOLA DE MÚSICA - EDIFICI DEL
CASAL
Denominació de
tasques

Freqüència

Passar el tiràs
(mopa)

5 dies per
setmana

1,25

65,18

Fregar el terra

5 dies per
setmana

1,50

78,21

1,50

78,21

0,50

26,07

Neteja i
desinfecció dels
lavabos

5 dies per
setmana

Treure la pols al
mobiliari i
elements
decoratius

5 dies per
setmana

Neteja de
papereres

5 dies per
setmana

0,50

26,07

Repàs dels vidres

5 dies per
setmana

0,50

26,07

1,00

52,14

Neteja de radiadors,
extintors, balcons i
baranes

setmanal
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Neteja a fons de
vidres, bastiments,
mosquiteres

mensual

Treure la pols dels
aparells de
climatització

mensual

Neteja a fons de
les rajoles

bimensual

Neteja a fons de
les portes

bimensual

Neteja dels punts
de llum

trimestral

Neteja a fons del
mobiliari ,
elements
decoratius,
armaris

trimestral

Neteja de
persianes

semestral

Cristal·lització
paviment

anual

Interval: TOT L’ANY

0,46

23,88

0,23

11,94

0,34

17,91

0,23

11,94

0,08

3,98

0,08

3,98

0,08

3,98

0,10

4,97

8,33

434,52

Hores/setmana

Hores/any

9. AUDITORI, ZONES DE PAS I
SERVEIS - EDIFICI DEL CASAL
Denominació de
tasques

Freqüència

Passar el tiràs
(mopa)

3 dies per
setmana

0,60

31,28

Fregar el terra

3 dies per
setmana

0,75

39,11

0,90

46,93

Neteja i
desinfecció dels
lavabos

3 dies per
setmana

Neteja de
papereres

3 dies per
setmana

0,30

15,64

Repàs de la vorera
de la façana

3 dies per
setmana

0,45

23,46

1,00

52,14

Auditori, amb
paviment
emmoquetat:
Repàs de la
moqueta,
aspirant si cal.

setmanal
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Treure la pols al
mobiliari i
elements
decoratius

setmanal

Repàs dels vidres

setmanal

Neteja de radiadors,
extintors, balcons i
baranes

setmanal

Neteja a fons de
vidres, bastiments,
mosquiteres

mensual

Neteja a fons de
les rajoles

bimensual

Neteja a fons de
les portes

bimensual

Neteja dels punts
de llum

trimestral

Neteja a fons del
mobiliari,
elements
decoratius ,
armaris

trimestral

Cristal·lització
paviment

anual

Interval: TOT L’ANY

0,15

7,82

0,20

10,43

0,50

26,07

0,46

23,88

0,34

17,91

0,23

11,94

0,08

3,98

0,08

3,98

0,10

4,97

6,13

319,53

Hores/setmana

Hores/any

0,20

10,43

1,00

52,14

0,50

26,07

0,50

26,07

10. TEATRE - EDIFICI DEL CASAL
Denominació de
tasques

Freqüència

Neteja de
papereres

setmanal

Àrea de públic,
paviment
emmoquetat:
Repàs de la
moqueta,
aspirant si cal

setmanal

Àrea de públic,
paviment de
terrazzo: Passar el
tiràs (mopa)

setmanal

Àrea de públic,
paviment de

setmanal
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terrazzo:Fregar el
terra
Escenari (inclou
laterals): Passar el
tiràs (mopa)

setmanal

Escenari (inclou
laterals): Fregar el
terra

setmanal

Treure la pols al
mobiliari i
elements
decoratius

setmanal

Neteja de radiadors,
extintors, balcons i
baranes

mensual

Treure la pols dels
aparells de
climatització, reixes
de ventilació i
similars

0,15

7,82

0,15

7,82

0,50

26,07

0,02

1,19

0,02

1,19

0,11

5,97

0,17

8,95

0,04

1,99

0,08

3,98

0,11

5,97

0,03

1,49

0,06

2,98

mensual

Neteja a fons de
les rajoles

bimensual

Neteja a fons de
les portes

bimensual

Neteja dels punts
de llum (aplics)
que siguin
accessibles

trimestral

Neteja a fons del
mobiliari,
elements
decoratius ,
armaris

trimestral

Sala de tècnic/a:
Passar el tiràs,
fregar, treure la
pols

trimestral

Sota escenari:
Passar el tiràs
(mopa)

quatrimestral

Sota escenari:
Fregar el terra

quatrimestral
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Aspirat general de
paviments
emmoquetats

semestral

Interval: TOT L’ANY

0,19

9,95

3,84

200,09

Hores/setmana

Hores/any

2,00

104,28

0,40

20,86

2,00

104,28

11. PAVELLÓ - EDIFICI DEL CASAL
Denominació de
tasques

Freqüència

Neteja i
desinfecció dels
lavabos

7 dies per
setmana

Neteja de
papereres

7 dies per
setmana

Passar el tiràs
(mopa) i fregar
paviments excepte
pista

2 dies per
setmana

Repàs de la vorera
de la façana

2 dies per
setmana

0,30

15,64

Escombrar i fregar
pista (màquina)

2 dies per
setmana

8,00

417,12

Treure la pols al
mobiliari i
elements
decoratius

setmanal

0,50

26,07

Repàs dels vidres

setmanal

0,15

7,82

Neteja de radiadors,
extintors, balcons i
baranes

setmanal

0,30

15,64

0,34

17,91

0,17

8,95

0,04

1,99

0,08

3,98

0,15

7,96

Neteja a fons de
les rajoles

bimensual

Neteja a fons de
les portes

bimensual

Neteja a fons de
vidres, bastiments,
mosquiteres

trimestral

Neteja dels punts
de llum

trimestral

Neteja a fons del
mobiliari,
elements
decoratius ,
armaris

trimestral
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Cristal·lització
paviment

anual

Interval: TOT L’ANY

0,15

7,96

14,58

760,46

Hores/setmana

Hores/any

5,00

260,70

5,00

260,70

1,00

52,14

1,25

65,18

8,00

417,12

0,50

26,07

1,50

78,21

0,30

15,64

0,34

17,91

0,17

8,95

0,27

13,93

0,11

5,97

0,15

7,96

12. PAVELLÓ DAVID ROVIRA I
MINGUELLA - ZONA ESPORTIVA RIU
SEC
Denominació de
tasques

Freqüència

Passar el tiràs
(mopa) i fregar
paviments exclòs
pista

7 dies per
setmana

Neteja i
desinfecció dels
lavabos

7 dies per
setmana

Neteja de
papereres

7 dies per
setmana

Repàs de
paviments
exteriors

7 dies per
setmana

Escombrar i fregar
pista (màquina)

setmanal

Treure la pols al
mobiliari i
elements
decoratius

setmanal

Repàs dels vidres

setmanal

Neteja de radiadors,
extintors, balcons i
baranes

setmanal

Neteja a fons de
les rajoles

bimensual

Neteja a fons de
les portes

bimensual

Neteja a fons de
vidres, bastiments,
mosquiteres

trimestral

Neteja dels punts
de llum

trimestral

Neteja a fons del
mobiliari,

trimestral
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elements
decoratius ,
armaris
Cristal·lització
paviment

anual

Interval: TOT L’ANY

0,15

7,96

23,75

1238,43

Hores/setmana

Hores/any

13. CAMP DE FUTBOL
Denominació de
tasques

Freqüència

Fregar el terra

2 dies per
setmana

0,60

31,28

Neteja i
desinfecció dels
lavabos

2 dies per
setmana

0,80

41,71

Neteja de
papereres

2 dies per
setmana

0,20

10,43

Neteja a fons de
vidres, rajoles,
portes, llums

trimestral
0,15

7,96

1,75

91,38

Hores/setmana

Hores/any

1,00

52,14

1,25

65,18

1,50

78,21

0,75

39,11

Interval: TOT L’ANY
14- LLAR DE JUBILATS
Denominació de
tasques

Freqüència

Passar el tiràs
(mopa)

5 dies per
setmana

Fregar el terra

5 dies per
setmana

Neteja i
desinfecció dels
lavabos

5 dies per
setmana

Treure la pols al
mobiliari i
elements
decoratius

5 dies per
setmana

Neteja de
papereres

5 dies per
setmana

0,50

26,07

Repàs dels vidres

5 dies per
setmana

0,50

26,07

0,10

5,21

Neteja de radiadors,
extintors, balcons i
baranes

setmanal
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Neteja a fons de
vidres ,bastiments,
mosquiteres

mensual

Treure la pols dels
aparells de
climatització

mensual

Neteja a fons de
les rajoles

bimensual

Neteja a fons de
les portes

bimensual

Neteja dels punts
de llums

trimestral

Neteja a fons del
mobiliari ,
elements
decoratius ,
armaris

trimestral

Neteja de
persianes

semestral

Cristal·lització
paviment

anual

Interval: TOT L’ANY

0,11

5,97

0,05

2,39

0,11

5,97

0,06

2,98

0,02

0,80

0,04

1,99

0,02

0,99

0,04

1,99

6,04

315,06

Hores/setmana

Hores/any

1,50

78,21

2,25

117,32

1,50

78,21

15. FORMACIÓ PER A ADULTS EDIFICI ANTIC INSTITUT
Denominació de
tasques

Freqüència

Passar el tiràs
(mopa)

3 dies per
setmana

Fregar el terra

3 dies per
setmana

Treure la pols al
mobiliari i
elements
decoratius

3 dies per
setmana

Neteja de
papereres

3 dies per
setmana

0,45

23,46

Repàs dels vidres
de la entrada

3 dies per
setmana

0,60

31,28

Neteja i
desinfecció dels
lavabos

3 dies per
setmana
2,25

117,32

Neteja de la
vorera de la

setmanal
0,15

7,82
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façana
Neteja de radiadors,
extintors, balcons i
baranes

setmanal

Neteja a fons de
vidres ,bastiments,
mosquiteres

mensual

Treure la pols dels
aparells de
climatització

mensual

Neteja a fons de
les rajoles dels
lavabos i passadís

bimensual

Neteja a fons de
les portes

bimensual

Neteja dels punts
de llums

trimestral

Neteja a fons del
mobiliari,
elements
decoratius,
armaris

trimestral

Neteja de
persianes

semestral

Cristal·lització
paviment

anual

INTERVAL: TOT L’ANY

0,50

26,07

0,92

47,75

0,11

5,97

0,34

17,91

0,23

11,94

0,08

3,98

0,23

11,94

0,08

3,98

0,19

9,95

11,38

593,10

Hores/setmana

Hores/any

16. TEATRE I SALA POLIVALENT DEL
CASALET - EDIFICI ANTIC INSTITUT
Denominació de
tasques

Freqüència

Neteja de
papereres

2 dies per
setmana

0,40

20,86

Neteja i
desinfecció dels
lavabos

2 dies per
setmana

1,00

52,14

Passar el tiràs
(mopa)

setmanal
0,30

15,64

Fregar el terra

setmanal

0,50

26,07

Treure la pols al
mobiliari i
elements

setmanal
0,20

10,43
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decoratius
Neteja de radiadors,
extintors, balcons i
baranes

mensual

Treure la pols dels
aparells de
climatització, reixes
de
ventilació i
similars

mensual

Aspirat i neteja
general de
moquetes

mensual

Sala de tècnic/a:
Passar el tiràs,
fregar, treure la
pols

mensual

Sala de material
tècnic sota cabina:
Passar el tiràs,
fregar, treure pols

bimensual

Neteja a fons de
les rajoles

bimensual

Neteja a fons de
les portes

bimensual

Escenari, inclosos
laterals caixa
escènica: Passar el
tiràs (mopa)

trimestral

Escenari, inclosos
laterals caixa
escènica: Fregar el
terra

trimestral

Neteja dels punts
de llum (aplics)
que siguin
accessibles

trimestral

Neteja a fons del
mobiliari,
elements
decoratius ,
armaris

trimestral
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0,02

1,19

0,03

1,79

0,46

23,88

0,12

6,00

0,03

1,43

0,17

8,95

0,06

2,98

0,15

7,82

0,15

7,82

0,08

3,98

0,08

3,98

Interval: TOT L’ANY

3,74

194,97

17. CEMENTIRI
Denominació de
tasques

Freqüència
Hores/setmana

Hores/any

Passar el tiràs
(mopa)

2 dies per
setmana

0,30

15,64

Fregar el terra

2 dies per
setmana

0,50

26,07

0,60

31,28

0,30

15,64

0,20

10,43

0,11

5,97

0,03

1,49

2,04

106,53

Neteja i
desinfecció dels
lavabos

2 dies per
setmana

Treure la pols al
mobiliari i
elements
decoratius

2 dies per
setmana

Neteja de
papereres

2 dies per
setmana

Neteja a fons de
vidres , rajoles ,
portes , llums

trimestral

Cristal·lització
paviments

anual

Interval: TOT L’ANY
18. OFICINA DE TURISME I FASSINA
Denominació de
tasques

Freqüència

Passar el tiràs
(mopa)
Fregar el terra

Hores/setmana

Hores/any

7 dies per
setmana

2,10

109,49

7 dies per
setmana

2,80

145,99

2,10

109,49

1,05

54,75

Neteja i
desinfecció dels
lavabos

7 dies per
setmana

Treure la pols al
mobiliari i
elements
decoratius

7 dies per
setmana

Neteja de
papereres

7 dies per
setmana

0,70

36,50

Repàs dels vidres
de la entrada

7 dies per
setmana

1,75

91,25
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Repàs de la
vorera de la
façana

7 dies per
setmana

Neteja
d’extintors,
balcons i baranes

setmanal

Neteja a fons de
vidres,
bastiments,
mosquiteres

mensual

Treure la pols
dels aparells de
climatització

mensual

Neteja a fons de
les rajoles

bimensual

Neteja a fons de
les portes

bimensual

Neteja dels punts
de llum

trimestral

Neteja a fons del
mobiliari,
elements
decoratius,
armaris

trimestral

Neteja a fons de
vidres i
bastiments de
planta primera

semestral

Neteja de
persianes/cortines

semestral

Cristal·lització

anual

Interval: TOT L’ANY

0,70

36,50

0,10

5,21

0,34

17,91

0,07

3,58

0,06

2,98

0,03

1,79

0,02

0,80

0,05

2,39

0,16

8,34

0,04

1,99

0,10

4,97

12,16

633,94

Hores/setmana

Hores/any

1,75

91,25

2,45

127,74

3,50

182,49

19. EDIFICI RECEPCIÓ COVA DE LA
FONT MAJOR
Denominació
de tasques

Freqüència

Passar el tiràs
(mopa)

7 dies per setmana

Fregar el terra

7 dies per setmana

Neteja i
desinfecció

7 dies per setmana
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dels lavabos –
Edifici
Treure la pols
al mobiliari i
elements
decoratius

7 dies per setmana

Neteja de
papereres

7 dies per setmana

Neteja de
radiadors,
extintors,
balcons i
baranes

setmanal

Neteja a fons
de vidres,
bastiments,
mosquiteres

mensual

Treure la pols
dels aparells
de
climatització

mensual

Neteja a fons
de les
pantalles i
suports
audiovisuals Cova

mensual

Neteja a fons
de les rajoles

bimensual

Neteja a fons
de les portes

bimensual

Neteja dels
punts de llum

trimestral

Neteja a fons
del mobiliari,
elements
decoratius,
armaris

trimestral

Interval: TOT L’ANY

1,40

73,00

0,70

36,50

0,75

39,11

0,23

11,94

0,09

4,78

0,58

29,98

0,10

5,37

0,11

5,97

0,04

1,99

0,08

3,98

11,78

614,08

Hores/setmana

Hores/any

20. MICVÉ I SALA ANNEXA(RUTA
TEMPLERA I HOSPITALERA)
Denominació de
tasques

Freqüència
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Escombrar el
terra

2 dies per setmana

Fregar el terra

2 dies per setmana

Repàs de la
vorera de la
façana

2 dies per setmana

Neteja i
desinfecció dels
lavabos

2 dies per setmana

Treure la pols al
mobiliari i
elements
decoratius

mensual

Neteja a fons de
les rajoles

trimestral

Neteja a fons de
vidres (incl.
Micvé), portes,
llums

trimestral

Neteja a fons
del mobiliari,
elements
decoratius,
armaris

trimestral

Interval: TOT L’ANY

0,20

10,43

0,30

15,64

0,30

15,64

0,60

31,28

0,07

3,58

0,02

1,19

0,08

3,98

0,08

3,98

1,64

85,73

Hores/setmana

Hores/any

21. ACCÉS I PLAFONS DEL
CAMPANAR DE L’ESGLÉSIA VELLA
(RUTA TEMPLERA I HOSPITALERA)
Denominació de
tasques

Freqüència

Escombrar el
terra

2 dies per
setmana

0,30

15,64

Fregar el terra

2 dies per
setmana

0,40

20,86

0,20

10,43

0,06

2,98

0,04

1,99

Repàs de la
vorera de la
façana

2 dies per
setmana

Treure la pols al
mobiliari i
elements
decoratius

mensual

Neteja a fons de
les rajoles

trimestral
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Neteja a fons de
vidres, portes,
llums

trimestral

Neteja a fons del
mobiliari,
elements
decoratius,
armaris

trimestral

Interval: TOT L’ANY

0,02

0,80

0,02

0,80

1,03

53,49

22. SALA DEL VIDRIER
(RUTA TEMPLERA I HOSPITALERA)
Denominació de
tasques

Freqüència

Escombrar el
terra
Fregar el terra

Hores/setmana

Hores/any

2 dies per
setmana

0,30

15,64

2 dies per
setmana

0,40

20,86

0,20

10,43

0,11

5,97

0,04

1,99

0,08

3,98

0,08

3,98

1,21

62,84

Hores/setmana

Hores/any

Repàs de la
vorera de la
façana

2 dies per
setmana

Treure la pols al
mobiliari i
elements
decoratius

mensual

Neteja a fons de
les rajoles

trimestral

Neteja a fons de
vidres, portes,
llums

trimestral

Neteja a fons del
mobiliari,
elements
decoratius,
armaris

trimestral

Interval: TOT L’ANY
23. TORRE DEL CASTELL
(RUTA TEMPLERA I HOSPITALERA)
Denominació de
tasques

Freqüència

Escombrar el
terra

2 dies per
setmana

0,30

15,64

Fregar el terra

2 dies per

0,50

26,07
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setmana
Repàs de la
vorera de la
façana

2 dies per
setmana

Treure la pols al
mensual
mobiliari i elements
decoratius
Neteja a fons de
les rajoles
trimestral
Neteja a fons de
vidres, portes,
llums

trimestral

Neteja a fons del
mobiliari,
elements
decoratius,
armaris

trimestral

Interval: TOT L’ANY

0,30

15,64

0,11

5,97

0,04

1,99

0,08

3,98

0,08

3,98

1,41

73,27

L’empresa adjudicatària haurà de fer-se càrrec del servei de subministrament de contenidors per productes
higiènics en els lavabos de les dones dels diferents edificis municipals, així com del seu manteniment
mensual i la gestió correcte dels residus.
Els dispensadors o suports dels diferents consumibles, hauran de ser substituïts per l’adjudicatari en cas
de necessitat.
En l’oferta tècnica, les empreses hauran d’establir un programa de neteja per cada centre,especificant
l’horari, procediment de neteja en funció de les superfície a netejar i productes utilitzats.
En cas que sigui necessari, es negociarà amb l’empresa i els tècnics municipals l’horari de neteja proposat
inicialment en les diferents dependències.
Un cop finalitzat el primer trimestre, es reuniran els responsables de l’empresa adjudicatària i els tècnics
municipals, per avaluar el programa i en cas que sigui necessari, realitzar les modificacions pertinents per
millorar el servei.
5.3.- Premisses bàsiques.
Els treballs de neteja dels edificis públics municipals s’hauran de realitzar de manera que s’obtingui un nivell
de netedat adient amb el caràcter públic dels serveis que en ells es desenvolupen.
La totalitat d’espais i dependències incloses en el servei han d’ésser netejades sense excepció, la
inobservança o defectuós acompliment d’alguna d’aquelles obligacions, serà considerat com a falta i, en
conseqüència, podrà sancionar-se.
Els treballs es faran tenint especial cura de no interferir per a cada indret l’horari d’utilització habitual de les
dependències.
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5.4.- Organització del servei.
El licitador descriurà detalladament els procediments, els tractaments, les freqüències i les eines a emprar.
El servei de neteja dels edificis públics municipals es realitzarà preferentment sempre que sigui possible
de 7:00h a 19:00h, de tal manera que en el moment de desenvolupar la funció pública es trobi en perfectes
condicions de netedat. Exceptuant els centres docents on la neteja s’haurà de fer fora de l’horari docent.
Els licitadors proposaran un horari detallat de prestació d’aquest Servei de Neteja per a cadascun dels
edificis inclosos, en virtut de les particularitats de cadascun i que permeti complir amb tot allò que s’exigeix
en el present Plec de Clàusules.
En el cas de les escoles i col·legis públics, coincidint amb les vacances de Nadal i de Setmana Santa, es
farà una neteja a fons per tal que, en reprendre les activitats escolars, es trobin en perfectes condicions de
neteja. També es farà immediatament abans de l’inici del curs escolar.
En els edificis i dependències municipals, es faran així mateix, un mínim de dues neteges intensives
coincidint amb els períodes tradicionals de menys afluència de personal(vacances de Nadal i vacances
d’estiu). Caldrà detallar les tasques de neteja a fonsque es realitzaran en aquests períodes.
En el Pavelló del Casal, Pavelló David Rovira i Minguella i Camp de futbol (instal·lacions núm. 9, 10 i 11) es
realitzarà diàriament (si hi ha activitat) la neteja de dutxes, lavabos, vestuaris i passadissos. En el Teatre
del Casal, la neteja de vestuaris i lavabos anirà en funció de la programació dels diferents actes.
L’empresa adjudicatària abans de l’inici del contracte haurà de facilitar còpia del Pla de Treball i del Pla de
Prevenció de Riscos Laborals (referit a neteja i desinfecció), i un cop aprovat per l’Ajuntament es facilitarà
una còpia per cada centre a netejar.
Donades les especials característiques de les dependències de turisme (instal·lacions núm. 16 a 21) la
neteja en aquestes dependències s’hauran de consensuar amb la Direcció i la Regidoria.
El contractista no podrà disminuir el nivell de servei que proposi, sense que prèviament hagi estat
expressament autoritzat per l’òrgan de contractació, però estarà obligat a introduir aquelles modificacions
que se li ordenin per part del responsable del contracte, que no suposin un increment del cost econòmic del
contracte per a l’Ajuntament.
A més el contractista haurà d’elaborar un informe proposant millores en el servei. En cas de no fer-ho és
penalitzarà amb un 1% de la facturació mensual.
El licitador proposarà unes freqüències de visites i control mensual als centres per part del responsable del
servei on s’omplirà un quadre de control revisant les prestacions mínimesindicades prèviament, aquest
quadre de control haurà d’anar signat amb l’acord de la valoració per el responsable del centre i del servei.
S’entregarà a l’Ajuntament la primera setmana de cada mes. En cas de no fer-ho és penalitzarà amb un 1%
de la facturació mensual.
5.5.-Situacions d’emergència.
L’empresa adjudicatària haurà de disposar d’un equip amb disponibilitat per poder donar un servei de neteja
posterior a qualsevol actuació d’emergència que es pugui produir en els diferents edificis que son objecte
de contracte.
Per tal de donar una resposta eficient i ràpida, caldrà disposar del personal especialista necessari i la
maquinaria adient, per fer front a les diferents situacions que es puguin produir com per exemple:
inundacions d’equipaments per fuites d’aigua , incendis, neteja per finalització d’obra...etc.
5.6.- Vestuari del personal.
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Tot el personal afecta al servei, haurà d’anar perfectament uniformat amb un vestuari quehaurà
d’ésser prèviament autoritzat per l’Ajuntament.
Els uniformes s’hauran de reposar amb la periodicitat necessària en ordre a procurar que noevidenciïn
el natural desgast per l’ús.
5.7.- Material i eines adscrits.
Els licitadors hauran de fer constar de manera expressa i detallada en les pliques, el material, les eines i
maquinària que consideren necessari adscriure al servei.
En els casos que calgui s’haurà d’aportar també justificants de: la data de compra de l’element, anteriors
propietaris, estat d’ús, fotografia i, en general, totes aquelles dades que es considerin necessàries per
subministrar el màxim de coneixement del material.
El material de neteja en els col·legis i dependències en general, es mantindrà etiquetat i en un lloc adient,
amb la finalitat d’evitar accidents. En el magatzem de productes i estris de neteja, s’hauran de guardar les
diferents fitxes tècniques i de seguretat dels productes utilitzats.
Els elements afectes al servei, hauran d’ésser de les característiques adequades als usos necessaris en els
diferents edificis i dependències a actuar.
El contractista haurà de disposar dels elements de reserva que calguin, a l’objecte de poder resoldre
qualsevol contingència o avaria que pogués entorpir la bona marxa del servei.
5.8.- Productes de neteja
S’estableix un seguit d’indicacions generals sobre els productes que l’empresa adjudicatària haurà d’aportar
per a la correcta realització del servei de neteja dels centres:

•

Els productes i materials a emprar hauran d’estar adequadament envasats i dur impresa l’etiqueta
corresponent. Aquest punt serà igualment aplicable als envasos utilitzats per al traspàs de productes.
Tanmateix hauran d’ésser de reconeguda qualitat per a la neteja de les dependències objecte d’aquest
contracte, en quant a tipus de paviment, mobiliari i accessoris varis que es troben en les dependències.

•

Els productes i materials a utilitzar hauran de dur imprès visiblement, el procediment necessari per a
un ús correcte, manera d’aplicació i condicions de manipulació, així com les condicions de seguretat
que li són pròpies als envasos i el grau de perillositat de cadascun dels productes, degudament indicat
segons icones estàndard.

•

Serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària, l’adient emmagatzematge, reposició i conservació dels
productes que es mantinguin en els espais habilitats a l’efecte per l’Ajuntament de L’Espluga de
Francolí.

Al pressupost del servei de neteja dels centres s’inclou també el subministrament del material específic de
reposició (consumibles) als lavabos: paper higiènic, papereres, contenidors de material d’higiene femenina,
tovalloles de paper i sabó; essent la pròpia empresa la responsable de l’aprovisionament (compra,
col·locació i reposició diària de cel·luloses i sabons en els dispositius finals (dispensadors), garantint en tot
moment la seva existència.
També s’inclou al pressupost la compra, subministrament i reposició de les bosses de residus, demida
petita (52 x 60cm) i de mida gran (90 x 115cm), així com les bosses de residus d’orgànica necessàries per
a recollir aquesta fracció.
L’empresa adjudicatària haurà de disposar constantment d’un stock mínim de reposició, que garanteixi les
existències per un espai de temps mínim d’una setmana. Com a mesures mediambientals
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complementàries, tant el sabó com el paper higiènic i els tovallons seran biodegradables.
El seu incompliment es penalitzarà de conformitat amb el previst en la clàusula vintena del Plec de clàusules
administratives particulars.
L’aigua i l’electricitat necessàries seran facilitades per l’Ajuntament de L’Espluga de Francolí.
5.9.- Material auxiliar i complementari.
El contractista del servei haurà de disposar de tots els materials i mitjans auxiliars i complementaris
(escales, galledes, mànegues, etc.) que siguin necessaris per a la correcta prestació dels serveis, així com
eines i maquinària que puguin millorar l’eficiència del servei.
5.10.- Material fungible.
El contractista haurà de facilitar als operaris del servei, tot aquell material fungible que es precisi per a dur
a terme el servei de neteja dels edificis públics municipals (escombres, baietes, bosses de plàstic, paper
higiènic, entre d’altres).
L’aprovació dels materials a utilitzar, dosificacions i qualitat, quan s’escaigui, correspondrà al responsable
del contracte previ informe emès per aquest.
Sempre que sigui possible es disposarà d’un petit estoc de materials a cada centre o dependència, a fi que
en cap moment el personal en resti mancat. Aquest estoc es fixa, com a mínim, en el necessari per a tota
una quinzena de feina, en el ben entès que mentre es vagi utilitzant s’ha d’anar reposant.
ORGANITZACIO DEL SERVEI

6.

6.1.- Proposta organitzativa.
De manera prèvia a l’inici de la prestació del servei, el contractista presentarà la seva proposta organitzativa
per justificar els mitjans emprats per complir amb el servei i que constarà com a mínim de:

-

Organigrama detallat del conjunt de personal directe i indirecte.

-

Organització i personal relacionat amb els serveis interns de:

Relació dels llocs de comandament previstos a tots els nivells, amb les seves funcions generals.
Proposta d’enquesta a realitzar trimestralment als centres per part del responsable del centre o
persona en qui delegui, com a sistema de control de qualitat amb proposta de penalització
econòmica en funció dels resultats.

•
•
•
•

Manteniment de les instal·lacions fixes i del material.
Planificació operativa de la neteja i mètodes de control emprats.
Gestió de personal i assegurances socials.
Altres.

6.2.- Planificació operativa.
A de la seva organització, el contractista haurà de preveure e l dispositius per a la planificació
operativa a través d’un interlocutor únic, que permeti:

-

Amb un temps de resposta curt, ajustar les tasques a realitzar a les necessitats del moment, i entre
elles les demanades per l’Ajuntament.

-

Tenir sempre en compte qualsevol paràmetre, eina i tecnologia que pugui augmentar la productivitat
i la qualitat de les prestacions.
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-

7.

Proporcionar a temps totes les dades demanades per l’Ajuntament per portar a terme controls dels
serveis, així com d’oportuna justificació dels serveis realitzats.

MITJANS PER A LA PRESTACIO DEL SERVEI
7.1.- Encarregat del servei

El contractista proposarà per a l’organització i control de les tasques del contracte, un encarregat del servei.
L’encarregat del servei serà interlocutor tècnic vàlid i responsable de facilitar a l’Ajuntament la informació
que precisi el responsable del contracte, i tota aquella prevista en els plecs.
L’encarregat haurà de poder tenir capacitat decisòria en tots els aspectes de l’execució d’aquest contracte.
En cas de no poder assistir l’interlocutor habitual per un temps perllongat, l’empresa facilitarà un altre
interlocutor per mantenir les reunions periòdiques amb els tècnics municipals.
Es realitzarà mensualment una reunió en la qual assistirà un tècnic municipal o regidor competent i
l’encarregat del servei. En dita reunió l’encarregat del servei, lliurarà el resum setmanal dels treballs
realitzats i de les incidències, que es guardaran en un arxiu perquè a la finalització del contracte, els tècnics
municipals avaluïn el servei.
L’encarregat del servei aixecarà un acta que posteriorment lliurarà a la resta d’assistents.
Totes les indicacions respecte al que l’ajuntament cregui necessari, seran adreçades a l’encarregat de
l’execució per part de l’empresa adjudicatària, sens perjudici de poder-les adreçar directament a la Direcció
de la mateixa.
7.2.- Plantilla de personal
El contractista haurà de disposar de tot el personal necessariper a garantir la correcta prestació dels
serveis, fent constar el personal a subrogar que hi consta a l’annex I adjunt.
El contractista, en la seva proposta, expressarà clarament la plantilla de personal fixa assignada
exclusivament al contracte de l’Ajuntament de L’Espluga de Francolí, amb la seva dedicació, així com la del
personal que no sigui exclusiu amb indicació en aquest cas de la part de vinculació que s’escaigui,
especificant pels llocs de treball que es proposen, denominació, categoria inaturalesa temporal o indefinida
d’aquests. Així mateix el contractista haurà de disposar dels operaris de reserva que siguin necessaris per
poder cobrir de manera immediata, baixes per malaltia, vacances, etc. L’adjudicatari no podrà modificar
aquesta plantilla sense acord exprés del Ple Municipal de l’Ajuntament. Així mateix, quan es produeixi
alguna necessitat urgent i/o extraordinària, la mateixa s’atendrà reassignant el personal disponible pel
temps que siguiprecís.
Durant la vigència del contracte, l’empresa adjudicatària dels serveis, no podrà modificar el nombre
d’operaris ni modificar l’organització del personal adscrit als serveis, sense l’expressa autorització escrita
de l’Ajuntament.
Aquesta clàusula s’interpretarà de conformitat amb la clàusula 7 del plec de clàusules administratives
particulars.
7.3.- Drets i deures del personal.
El contractista està obligat a complir amb tot el personal adscrit al contracte en tot allò que preveu la
legislació vigent en matèria laboral i de seguretat i higiene en el treball.
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El contractista es farà responsable de la manca de netedat, decòrum, uniformitat en elvestir, o de la
descortesia i mal tracte que el personal observi amb l’usuari i amb el veïnat en general. En aquest aspecte,
l’Ajuntament ostentarà el dret (podent imposar-se, a més, la corresponent sanció al contractista) de separar
del servei o qualsevol treballador del contracte, que pel seu comportament donés motius per a tal fet.
Aquesta clàusula s’interpretarà de conformitat amb la clàusula 7 del plec de clàusules administratives
particulars.
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ANNEX I. PERSONAL A SUBROGAR PER PART DE L’EMPLEADOR

- Dades actualitzades a 17/01/2022 facilitades per les empreses que actualment ofereixen el servei.
- És d'aplicació el conveni col·lectiu de treball del sector de la neteja d'edificis i locals de Catalunya.
TIPUS
HORES/SET. ANTINGUITAT TRIENNIS CATEGORIA SALARI BRUT ANUAL
CONTRACTE

PERSONAL

ID

RESPONSABLE D'EQUIP*

MFM

189

33

01/06/2009

4

Resp. Equip

16.858,70 €

OPERARI/A -1*

MCRR

100

40

27/12/2004

5

Netejador/a

18.310,32 €

OPERARI/A -2*

GSS

200

30

19/01/2005

5

Netejador/a

13.037,59 €

OPERARI/A -3*

MJA

289

12,5

01/06/2009

4

Netejador/a

5.067,98 €

OPERARI/A -4*

APP

289

0,5

27/09/2016

1

Netejador/a

202,80 €

OPERARI/A -5*

MCSI

289

34

01/07/2020

0

Netejador/a

13.784,47 €

OPERARI/A -6*

MLFR

200

22

20/09/2021

0

Netejador/a

8.919,41 €

OPERARI/A -7*

CCG

289

12

09/05/2017

1

Netejador/a

5.029,50 €

OPERARI/A -8*

CGR

200

10,5

01/06/2015

2

Netejador/a

4.595,25 €

*No hi ha pactes en vigor aplicables entre els treballador l'empresa.
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