AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ
SERVEI D’ADMINISTRACIÓ

NÚM. EXP.: C-13/2016

CONTRACTE DE SERVEIS
SISTEMA: PROCEDIMENT OBERT

DESIGNACIÓ DEL TREBALL – TÍTOL: NETEJA DELS DESPATXOS DE L’ATM

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

JUNY 2016

Plec de prescripcions tècniques – Lot I

1.- Títol
Prestació del servei de neteja a diverses dependències de l’Autoritat del Transport
Metropolità de l’1 de setembre de 2016 al 31 de desembre de 2017.
Lot I: Edifici del carrer Muntaner, 315-321, 08021 Barcelona.

2.- Objecte
Aquest plec de prescripcions tècniques té com a finalitat fixar les condicions tècniques que,
a més de les clàusules administratives particulars, han de regir en l’execució del contracte
del servei de neteja de les dependències de l’Autoritat del Transport Metropolità, ubicades
a l’edifici del carrer Muntaner, 315-321, a Barcelona, de l’1 de setembre de 2016 al 31 de
desembre de 2017.
3.- Característiques de les dependències
Edifici compost de quatre plantes i té les superfícies següents:
- Superfície construïda,
743,24 m²
- Superfície útil ,
597,58 m²
- Superfície terrasses ,
63,22 m²
- Superfície Pati ,
607,53 m²

Plantes
Planta baixa
Planta entresol
Planta primera
Planta segona

Superficies
construïdes m2
116,12 m2
148,80 m2
20,48 m2
15,44 m2
161,43 m2
135,31 m2

Tipus de paviment
Marbre
Parquet
PVC
marbre
PVC
PVC

L’ocupació prevista a l’edifici és d’unes 25 persones

4.- Personal i horaris
4.1- Hores a realitzar
Les dades referents a la quantitat d’hores a invertir per les tasques de neteja i manteniment
l’aportarà la empresa encarregada del serveis.
4.2.- Plantilla
Les tasques de neteja objecte d’aquest contracte les faran el col·lectiu de persones que es
proposi a l’oferta de l’empresa que resulti adjudicatària.
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4.3.- Horaris
Els serveis de neteja contractats hauran de finalitzar, a diari, el més aviat possible abans
de les 09,00 hores, i es realitzaran de dilluns a divendres, en horari diürn donant per entès
que puntualment, quan ho requereixi l’ATM, els horaris i les freqüències podran variar
d'acord amb les seves necessitats.
5.- Descripció de les tasques de neteja a desenvolupar
Per mantenir les dependències en òptimes condicions d’ús, es consideren necessàries les
actuacions següents:
5.1.- Neteja diària
Desconnexió del sistema d’alarma, obertura de persianes, porticons, finestres i balcons per
assolir una bona ventilació, així com l’encesa de llums.
Neteja del porxo d’entrada.
Neteja d’oficines, sales de juntes i reunions i despatxos.
Neteja de l’office inclosos elements de vaixella (gots, tasses, plats, etc.) i endreçat dels
armaris on es dipositen.
Neteja de les taules.
Neteja de pols de telèfons i equips informàtics.
Neteja i desinfecció de banys, sanitaris, aixetes, miralls, dispensadors de tovalloles i terres.
Neteja i manteniment de paviments i escales, parquet, PVC, marbre.
Endreçat de les sales de reunions (aigües, gots, etc.).
Buidat, neteja i manteniment de papereres amb retirada de les deixalles originades a la
zona de dipòsit diari. (caixes de cartró, escombraries, etc.).
Reposició de paper higiènic i tovalloles de paper.
Comprovació, reposició i neteja de dispensadors de sabó.
Comprovació, reposició i neteja dels ambientadors dels WC.
Eliminació de taques a les portes i parets.
Neteja de vidres de portes fins 1,80 m. alçada.
Neteja de vidres de finestres exteriors fins 1,80 m. alçada.
Neteja d'ascensor.
Rentat d’estovalles i tovallons, (quan sigui necessari).
Recollida de fulles, papers, etc. del pati.
Buidat de les papereres del pati (2).
5.2.- Neteja setmanal
Esterilització de telèfons.
Enllustrat de metalls.
Neteja de quadres i elements decoratius.
Aspirat de catifes (Bugaderia quan es requereixi).
Neteja del paviment i baranes de les terrasses i escombrat a fons del pati.
5.3.- Neteja quinzenal
Neteja en sec de tots els accessoris de les portes.
Neteja general i a fons dels vidres externs i interns per ambdós costats.
Neteja dels ampits de les finestres.
Desembossament dels embornals.
Neteja dels elements d’il·luminació.
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5.4.- Neteja mensual
Neteja, desinfecció i eixugat de parets de banys en alçades superiors a 1,80 m.
Aspirat de cadires i mobles de teixit.
Aspirat de les parts inferiors de les taules i d’altres racons que no es puguin netejar amb
els mitjans habituals.
5.5.- Neteja trimestral
Neteja de persianes i finestrals complets.
Desempolsat de mobles superiors a 1,80 m alçada muntant de portes i similars.
Brunyit de cera a mobles de fusta.
Desempolsat de les canaletes elèctriques i de les zones d’unió entre parets i sostres
propenses a l'acumulació de brutícies.
5.6.- Neteja anual
Manteniment a màquina i abrillantat dels terres de PVC
Rentat de potes i peus cromats de mobles i cadires.
Abrillantat a màquina de paviments de marbre en general amb productes antilliscants.
El poliment i abrillantat dels terres de PVC i marbre, es podrà realitzar en dissabte no
festiu.
5.7.- Serveis afegits
Servei de recollida d’animals morts.
Servei de recollida de deixalles per el seu adequat reciclatge i trasllat a un abocador
autoritzat.
6.- Obligacions de l’empresa adjudicatària
6.1.- En matèria de personal
D’acord amb la normativa laboral, per a l’acompliment, si fa al cas, d’una possible
subrogació del personal, l’empresa adjudicatària haurà d’acomplir amb el que disposa el
Conveni col·lectiu de treball de neteja d’edificis i locals, quant a la subrogació del personal
que, en el moment de l’adjudicació, li correspongui aquest dret.
En cas de que alguna d’aquestes persones no mantingui el nivell mínim de rendiment i
comportament que l’ATM considera necessaris, s’informarà per escrit a l’empresa, que
haurà de presentar a la consideració de l’ATM el possible substitut, en un termini màxim de
3 dies.
L’empresa serà responsable de que en el cas d’absències per malaltia, sancions de
l’empresa, baixes o altres absències del personal per qualsevol motiu, els llocs de treball
seran sempre coberts.
L’empresa designarà un responsable del col·lectiu que haurà de ser present dins la jornada
de treball normal. A més hi haurà un representant o supervisor de la neteja que farà de
portaveu o enllaç amb la persona que l’ATM designi com el seu representant per a totes les
eventualitats que es presentin en les tasques de neteja de cadascun dels dies i torns que
s’estableixin.
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El supervisor efectuarà controls mensuals del servei prestat.
Tot el personal ha d’anar uniformat a càrrec de l’empresa i ha de presentar un aspecte
correcte d’higiene personal. L’empresa presentarà un model d’uniforme en la seva oferta.
L’empresa es responsabilitzarà de l’aplicació de les mesures i de la formació del seu
personal en matèria de prevenció de riscos laborals.
6.2.- Instal·lacions i materials
L’ATM disposarà d’una petita dependència destinada al servei de neteja. L’empresa pot
proposar de tenir dipositat a les dependències de l’ATM tot el material que consideri
necessari, però prèviament n’ha d’estar autoritzat l’ús per part de l’ATM. A més en la seva
oferta haurà d’especificar les característiques dels materials a utilitzar.
6.3.- Altres obligacions relacionades amb el servei
A més de les que s’han especificat en aquest plec i les que figuren al plec de clàusules
administratives particulars, són obligacions de l’adjudicatari, les següents:
-

-

-

-

Realitzar els serveis de neteja amb precisió, regularitat i ininterrompudament.
Fer-se càrrec de totes les despeses dels productes i estris de neteja (inclòs el sabó,
abrillantador i sal del rentavaixelles) així com dels recanvis o reposicions del paper
higiènic, de les tovalloles de paper, del sabó i dels ambientadors del WC.
Subministrar i instal·lar els dispensadors de paper higiènic, de paper de mans, de
sabó de mans, així com els ambientadors automàtics del WC, quan sigui necessari.
Fer-se càrrec de la neteja i desinfecció total de les instal·lacions al seu càrrec i de
l’evacuació de les escombraries que s’originin amb motiu de la prestació del servei.
Respondre de tots els danys i desperfectes que voluntàriament o involuntàriament
causi el personal que presti el servei de neteja i substituir els elements deteriorats,
perduts o sostrets.
Presentar un Manual de neteja que serà aprovat i revisat periòdicament per l’ATM.
En aquest manual figuraran les hores reals de disposició del servei per realitzar
totes les tasques compreses en aquest plec.
Mantenir lliure d’obstacles i objectes les vies d’evacuació d’emergència.

7.- Accés
A l’empresa contractant se li facilitaran un joc de claus, un codi i instruccions per accionar
el sistema d’alarma, amb el benentès que aquesta ha de garantir, diàriament, l’accés per
part del personal responsable del servei.

Josep Caldú i Cebrián
Cap del Servei d’Administració
Barcelona, 10 de juny de 2016
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Plec de prescripcions tècniques – Lot II

1.- Títol
Prestació del servei de neteja a diverses dependències de l’Autoritat del Transport
Metropolità de l’1 de setembre de 2016 al 31 de desembre de 2017.
Lot II: Pis al carrer Muntaner, 339, 08021 Barcelona.

2.- Objecte
Aquest plec de prescripcions tècniques té com a finalitat fixar les condicions tècniques que,
a més de les clàusules administratives particulars, han de regir en l’execució del contracte
del servei de neteja de les dependències de l’Autoritat del Transport Metropolità, ubicades
al pis del carrer Muntaner, 339, 3er – 2a, a Barcelona, de l’1 de setembre de 2016 al 31 de
desembre de 2017.
3.- Característiques de les dependències
Superfícies del pis:
- Superfície construïda:
- Superfície útil:

191,12 m²
180,41 m²

L’ocupació prevista a l’edifici és d’unes 9 persones

4.- Personal i horaris
4.1- Hores a realitzar
Les dades referents a la quantitat d’hores a invertir per les tasques de neteja i manteniment
l’aportarà la empresa encarregada del serveis.
4.2.- Plantilla
Les tasques de neteja objecte d’aquest contracte les faran el col·lectiu de persones que es
proposi a l’oferta de l’empresa que resulti adjudicatària.
4.3.- Horaris
Els serveis de neteja contractats hauran de finalitzar, a diari, el més aviat possible abans
de les 09,00 hores, i es realitzaran de dilluns a divendres, en horari diürn donant per entès
que puntualment, quan ho requereixi l’ATM, els horaris i les freqüències podran variar
d'acord amb les seves necessitats.
5.- Descripció de les tasques de neteja a desenvolupar
Per mantenir les dependències en òptimes condicions d’ús, es consideren necessàries les
actuacions següents:
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5.1.- Neteja diària
Desconnexió del sistema d’alarma, obertura de persianes i finestres per assolir una bona
ventilació, així com l’encesa de llums.
Neteja d’oficines, sala de reunions i despatxos.
Neteja de les taules.
Neteja de pols de telèfons i equips informàtics.
Neteja i desinfecció de banys, sanitaris, aixetes, miralls, dispensadors de tovalloles i terres.
Neteja i manteniment de paviments de parquet sintètic.
Endreçat de la sala de reunions.
Buidat, neteja i manteniment de papereres amb retirada de les deixalles originades a la
zona de dipòsit diari. (caixes de cartró, escombraries, etc).
Reposició de paper higiènic i tovalloles de paper.
Comprovació, reposició i neteja de dispensadors de sabó.
Comprovació, reposició i neteja dels ambientadors dels WC.
Eliminació de taques a les portes i parets.
Neteja de vidres de finestres exteriors fins 1,80 m. alçada.
5.2.- Neteja setmanal
Esterilització de telèfons.
Enllustrat de metalls.
Neteja de quadres i elements decoratius.
5.3.- Neteja quinzenal
Neteja en sec de tots els accessoris de les portes.
Neteja general i a fons dels vidres externs i interns per ambdós costats.
Neteja dels ampits de les finestres.
Neteja dels elements d’il·luminació.
5.4.- Neteja mensual
Neteja, desinfecció i eixugat de parets de banys en alçades superiors a 1,80 m. (en aquells
que estiguin alicatats).
Aspirat de cadires i mobles de teixit.
Aspirat de les parts inferiors de les taules i d’altres racons que no es puguin netejar amb
els mitjans habituals.
5.5.- Neteja trimestral
Neteja de persianes i finestrals complets.
Desempolsat de mobles superiors a 1,80 m alçada muntant de portes i similars.
Desempolsat de les canaletes elèctriques i de les zones d’unió entre parets i sostres
propenses a l'acumulació de brutícies.
5.6.- Neteja anual
Rentat de potes i peus cromats de mobles i cadires.
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6.- Obligacions de l’empresa adjudicatària
6.1.- En matèria de personal
D’acord amb la normativa laboral, per a l’acompliment, si fa al cas, d’una possible
subrogació del personal, l’empresa adjudicatària haurà d’acomplir amb el que disposa el
Conveni col·lectiu de treball de neteja d’edificis i locals, quant a la subrogació del personal
que, en el moment de l’adjudicació, li correspongui aquest dret.
En cas de que alguna d’aquestes persones no mantingui el nivell mínim de rendiment i
comportament que l’ATM considera necessaris, s’informarà per escrit a l’empresa, que
haurà de presentar a la consideració de l’ATM el possible substitut, en un termini màxim de
3 dies.
L’empresa serà responsable de que en el cas d’absències per malaltia, sancions de
l’empresa, baixes o altres absències del personal per qualsevol motiu, els llocs de treball
seran sempre coberts.
L’empresa designarà un responsable del col·lectiu que haurà de ser present dins la jornada
de treball normal. A més hi haurà un representant o supervisor de la neteja que farà de
portaveu o enllaç amb la persona que l’ATM designi com el seu representant per a totes les
eventualitats que es presentin en les tasques de neteja de cadascun dels dies i torns que
s’estableixin.
El supervisor efectuarà controls mensuals del servei prestat.
Tot el personal ha d’anar uniformat a càrrec de l’empresa i ha de presentar un aspecte
correcte d’higiene personal. L’empresa presentarà un model d’uniforme en la seva oferta.
L’empresa es responsabilitzarà de l’aplicació de les mesures i de la formació del seu
personal en matèria de prevenció de riscos laborals.
6.2.- Instal·lacions i materials
L’ATM disposarà d’una petita dependència destinada al servei de neteja. L’empresa pot
proposar de tenir dipositat a les dependències de l’ATM tot el material que consideri
necessari, però prèviament n’ha d’estar autoritzat l’ús per part de l’ATM. A més en la seva
oferta haurà d’especificar les característiques dels materials a utilitzar.
6.3.- Altres obligacions relacionades amb el servei
A més de les que s’han especificat en aquest plec i les que figuren al plec de clàusules
administratives particulars, són obligacions de l’adjudicatari, les següents:
-

-

Realitzar els serveis de neteja amb precisió, regularitat i ininterrompudament.
Fer-se càrrec de totes les despeses dels productes i estris de neteja, així com dels
recanvis o reposicions del paper higiènic, de les tovalloles de paper, del sabó i dels
ambientadors del WC.
Subministrar i instal·lar els dispensadors de paper higiènic, de paper de mans, de
sabó de mans, així com els ambientadors automàtics del WC, quan sigui necessari.
Fer-se càrrec de la neteja i desinfecció total de les instal·lacions al seu càrrec i de
l’evacuació de les escombraries que s’originin amb motiu de la prestació del servei.
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-

-

-

Respondre de tots els danys i desperfectes que voluntàriament o involuntàriament
causi el personal que presti el servei de neteja i substituir els elements deteriorats,
perduts o sostrets.
Presentar un Manual de neteja que serà aprovat i revisat periòdicament per l’ATM.
En aquest manual figuraran les hores reals de disposició del servei per realitzar
totes les tasques compreses en aquest plec.
Mantenir lliure d’obstacles i objectes les vies d’evacuació d’emergència.

7.- Accés
A l’empresa contractant se li facilitaran un joc de claus, un codi i instruccions per accionar
el sistema d’alarma, amb el benentès que aquesta ha de garantir, diàriament, l’accés per
part del personal responsable del servei.

Josep Caldú i Cebrián
Cap del Servei d’Administració
Barcelona, 10 de juny de 2016
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ANNEX. PERSONAL DE NETEJA
Personal adscrit a l’Autoritat del Transport Metropolità


Al C/ Muntaner, 315-321 (08021) Barcelona

NOM I COGNOMS
MOMOM
GOBAL



CATEGORIA
TREBALLADOR/A
Netejadora
Netejadora

ANTIGUITAT
01/07/2011
10/04/1997

HORES SETMANALS
DE DEDICACIÓ
17 hores 30 minuts
17 hores 30 minuts

Al C/ Muntaner, 339 (08021) Barcelona

NOM I COGNOMS
CADEM

CATEGORIA
TREBALLADOR/A
Netejadora

ANTIGUITAT
25/06/1977
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HORES SETMANALS
DE DEDICACIÓ
7 hores 30 minuts

