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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES REGULADORES DEL CONTRACTE RESERVAT DE SERVEI DE 

NETEJA I MANTENIMENT DE LES ESCOLES BRESSOL “HORTA VERMELLA”, “SERRA DE 

SANFERM” I “CAPUTXINS” DEL MUNICIPI DE VIC 

 

Clàusula 1.- OBJECTE DEL CONTRACTE 

 

Constitueix l’objecte del contracte reservat la prestació del servei de neteja i manteniment de  

les escoles bressol municipals Horta Vermella, Serra de Sanferm i Caputxins del municipi de 

Vic. 

Hi ha la voluntat  de promoure el treball de persones amb discapacitat. 

L’empresa ha de mostrar experiència prèvia en treball en Escoles Bressol  o llars d’infants .  

L’empresa adjudicant és la Fundació Educació i Art (FEDUART).  

 

Clàusula 2.- ZONES DE LES ESCOLES BRESSOL 

El servei de neteja i manteniment s’ha de prestar a les següents zones de les escoles bressol 

esmentades:  

 

- Aules 

- Despatxos i sales de professors 

- WC i lavabos 

- Vidres interiors 

- Passadissos i zones de pas 

I en concret, respecte cada escola bressol en les següents zones: 

EBMV HORTA VERMELLA:  

 

Espais a netejar unitats M2 

Cancell d’entrada 1  

Vestíbul- recepció 1  

Magatzem de cotxets 1  

Aula llum 1  

Despatx – sala reunions 1  
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Vestidors educadores+ lavabo 1  

Magatzem material  1  

Menjador i passadís central 1  

Lavabo públic 1  

Cambra de neteja 1  

Aula 0-1 anys  2  

Zona higiènica 0-1 1  

Dormitori 0-1 2  

Aula 1-2 anys 2  

Espai per la higiene 1  

Dormitoris 1-2 2  

Aula 2-3 2  

Espai per la higiene 2-3 1  

Sala polivalent 1  

Aula taller pintura i art 1  

Magatzem pati exterior material 1  

Sala calderes 1  

Porxo pati, laberint, tarima exterior lactants 1  

Entrada escola  1  

Total superfície  760m2 
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Espais a netejar unitats M2 

Cancell d’entrada 1  

Vestíbul- recepció 1  

Magatzem de cotxets 1  

Aula llum 1  

Despatx – sala reunions 1  

Vestidors educadores+ lavabo 1  

Magatzem material  1  

passadís central 1  

Lavabo públic 1  

Sala polivalent+ menjador 1  

Aula taller pintura i art 1  

Aula 0-1 anys  2  

Zona higiènica 0-1 1  

Dormitori 0-1 2  

Aula 1-2 anys 2  

Espai per la higiene 1  

Dormitoris 1-2 2  

Aula 2-3 2  

Espai per la higiene 2-3 1  

Magatzem pati exterior material 1  

Sala calderes 1  

Porxo pati tou  1  

Porxo pati gran 1  

Entrada escola  1  

Entrada exterior de la cuina i contorn. 1  

Passadís exterior entrada escola 1  

Total superfície  659m2 
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EBMV CAPUTXINS:  

Espais a netejar unitats M2 

Cancell d’entrada 1  

Vestíbul-recepció 1  

Magatzem de cotxets 1  

Aula llum 1  

Despatx – sala reunions 1  

Vestidors educadores + lavabo 1  

Magatzem material taller 1  

Sala polivalent (menjador infants) 1  

Espai de pintura i taller 1  

Magatzem material divers 1  

Servei adaptat  (espai públic) 1  

Cambra de neteja 1  

Passadís accés aules 1  

Aula 0-1 anys 2  

Espai per la higiene 0-1 2  

Biboneria 0-1 2  

Dormitori 0-1 2  

Aula 1-2 anys 2  

Espai per la higiene 2  

Aula 2-3 2  

Espai per la higiene 2  

Magatzem exterior material 1  

Magatzem material jardí i de joc 1  

Sala calderes 1  

Porxo pati  1  

Entrada escola 1  

Contorn edifici escola     

Total superfície aproximada  563.78m2 
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Clàusula 3.- DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES DE NETEJA A DESENVOLUPAR 

 

2.1. Principis generals 

 

1. Neteja integral 

La neteja de les escoles bressol “Horta Vermella”, “Serra de Sanferm” i “Caputxins” 

ha de ser integral, amb tots els elements que continguin i els elements i objectes 

que en formin part, tot i que no s’esmentin expressament.  

 

2. Preferència per al servei 

El treball de neteja s’ha d’efectuar de tal manera que en cap moment es vegi 

pertorbat el normal funcionament de les activitats desenvolupades en les escoles 

bressol, ni tampoc el trànsit interior de persones usuàries o visitants.  

 

3. Conservació dels materials 

Els treballs de neteja s’han de realitzar mitjançant el procediment més adient 

atenent a la naturalesa de cada objecte a netejar, de manera que s’evitin els 

deterioraments per procediments de neteja inadequats.  

 

4. Actuacions que cal dur a terme 

Per mantenir les escoles bressol en òptimes condicions d’ús es consideren 

necessàries les actuacions següents:  

 

- Neteja general/periòdica 

- Neteja esporàdica o a demanda dels serveis del centre 

 

Aquestes actuacions es concreten en les clàusules que venen a continuació. Això 

no obstant, els licitadors poden proposar variacions en les seves ofertes, en la 

forma prevista en el plec de clàusules administratives particulars.  
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5. Treballs extraordinaris 

L’empresa adjudicatària ha d’oferir un servei d’urgències en supòsits d’actuació 

puntual com, incidències, avaries, reparacions imprevistes, entre d’altres.  

 

Les neteges que excedeixin de les compreses en el contracte les efectuarà també 

el contractista adjudicatari, si així ho disposa FEDUART, percebent la retribució que 

correspongui a l’aplicació del preu unitari (per hores de neteja) pel qual s’adjudiqui 

el contracte.  

 

 

2.2.  Neteja general / periòdica 

 

S’ha de realitzar a les escoles bressol “Horta Vermella”, “Serra de Sanferm” i “Caputxins”, en la 

forma que concreti el programa de treball que s’aprovi a partir de la proposta de pla de neteja 

de l’adjudicatària.  

 

En els treballs de neteja periòdic s’han d’aplicar els productes, sistemes i freqüències que 

calguin en cada cas per garantir un estat de netedat i desinfecció permanent. Tanmateix, s’ha 

de tenir cura especial en el repàs diari de no deixar cap producte químic o material de neteja 

en cap indret que no sigui el propi de la neteja.  

 

Així mateix, l’adjudicatària s’ha d’adaptar a les necessitats excepcionals de neteja que puguin 

sorgir en el dia a dia que, per qüestions de salut (per ex. augment d’infants malalts) s’hagi 

d’aprofundir en una àrea en concret. Sempre dins d’un diàleg obert entres les entitats 

involucrades.  

 

No s’accepta que l’adjudicatària deixi sense netejar per manca de temps una zona qualificada 

d’alta prioritat com, canviadors, aules, passadissos, entrada, menjadors i dormitoris.  

 

Aquesta neteja l’ha de fer el col·lectiu de persones que es proposi a l’oferta dins dels marges 

d’horaris que s’indiquin. L’horari, en qualsevol cas, ha de ser sotmès a l’autorització prèvia de 

la persona responsable de la Fundació.  
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2.3. Neteja esporàdica o a demanda dels serveis del centre 

 

Apart d’oferir un servei de neteja diari quan hi ha activitat, s’ha d’incloure uns períodes per a 

realitzar un servei de neteja a fons, en el qual s’haurà de fer una neteja profunda de tots els 

espais de les escola bressol així com de tots els vidres, persianes, armaris i, panells de fusta, 

etc. 

 

Es pot oferir també com a millora un nombre d’hores a assignar entre les tres escoles bressol 

esmentades per a la realització de treballs no previstos inicialment, els quals únicament 

s’executaran a demanda de la persona responsable de la Fundació.  

 

2.4. Tasques excloses 

 

1. Norma general 

Excepte en el cas que les parts convinguin el contrari amb la prèvia autorització d’un 

pressupost específic per al desenvolupament d’aquestes funcions, no és 

responsabilitat específica de l’adjudicatària la primera neteja de la brutícia generada 

per actes a les escoles bressol per entitats distintes a les mateixes i fora de la 

programació habitual d’aquestes, i altres supòsits, ja que serà responsabilitat 

d’aquestes últimes i/o de qui correspongui.  

 

2.5. Personal i, període i periodicitat del servei 

 

1. Plantilla 

Les tasques de neteja objecte d’aquest contracte les ha de dur a terme el col·lectiu de 

persones que es proposi a l’oferta de l’empresa que resulti adjudicatària.  

La plantilla ha d’estar integrada com a mínim per un 51% de persones amb discapacitat 

amb especials dificultats per la seva inclusió laboral.  

 

Així mateix, l’empresa ha de fer constar el sistema de gestió de les baixes del personal 

i, com durà a terme el traspàs d’informació quan es produeixin canvis de personal.  
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2. Període de prestació del servei 

El servei de neteja i manteniment s’haurà de prestar per una banda, durant el curs 

escolar i per l’altra banda, durant el període del casalet en aquelles escoles bressol que 

s’ofereixi aquest servei extra escolar. I en aquest últim supòsit, es mantindrà el mateix 

preu/hora que s’aplica durant tot el curs.  

 

3. Periodicitat del servei 

Els licitadors expressaran en la seva oferta els operaris (amb detall de la seva 

categoria) que dedicaran a la neteja de cada escola bressol i el nombre d’hores totals 

que hi dedicaran, entesa com la suma de les hores esmerçades per cada operari.  

 

4. Horaris 

Les tasques de neteja objecte d’aquest contracte es portaran a terme diàriament 

durant els dies laborables , així com també els dies que coincideixin en períodes de 

vacances del curs escolar  que s’acordin amb la Direcció del Centre,  obligant-se a 

realitzar un mínim de 5600 hores/anuals entre les tres escoles.  

  

No obstant, els horaris s’hauran d’adaptar a les necessitats del servei d’escola bressol 

com, reunions, formacions, entre d’altres.  

 

Clàusula 4.- OBLIGACIONS DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA 

 

4.1. Obligacions en matèria de personal 

 

1. Plantilla  

L’empresa adjudicatària ha d’estar formada per persones amb discapacitat amb 

especials dificultats per la seva inclusió laboral. Dita condició d’integració es correspon 

com a mínim del 51 % respecte del total dels empleats.  

 

2. Interlocució amb FEDUART 

L’empresa ha de designar, a més, una persona responsable del personal adscrit al 

servei, localitzable dins de la jornada de treball normal, supervisora de la neteja, amb 
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poder de decisió sobre totes les tècniques del servei (calendaris, torns, equips), i 

interlocutor per a gestionar les incidències que puguin sorgir.  

 

Aquesta persona també haurà de fer de portaveu del col·lectiu i d’enllaç amb la 

direcció i coordinació dels centres per a totes les eventualitats que es presentin en les 

tasques de neteja i, a fi de poder fer els reajustaments que afavoreixin a la qualitat del 

servei.  

 

Les persones supervisores i les representants de FEDUART han d’efectuar reunions 

periòdiques per fer un seguiment del pla previst al manual de neteja i per comentar 

qualsevol tema relacionat amb el personal o la neteja, supervisar els materials de què 

disposi l’empresa i proposar l’actualització de les llistes dels productes utilitzats. En cas 

de discrepància prevaldrà el criteri de la representant de la Fundació.  

 

3. Facultats reservades a FEDUART en relació al personal 

En el cas que alguna de les persones adscrites al servei de neteja no mantingui el nivell 

mínim de rendiment que FEDUART consideri necessari o el comportament que 

FEDUART consideri adient a la prestació contractada, l’empresa en serà informada per 

escrit, i haurà de presentar a la consideració de FEDUART el/la possible substitut/a, en 

un termini màxim de cinc dies hàbils.  

 

Tot el personal que intervingui en les tasques del servei de neteja s’ha de sotmetre a 

les normes de seguretat i control que s’assenyalin, de manera que es pugui 

desenvolupar el seguiment necessari.  

 

4. Continuïtat del servei 

L’adjudicatària és responsable que en el cas d’absència per malaltia, vacances, 

sancions imposades per l’empresa, baixes o qualsevol altra causa d’absentisme els 

llocs de treball siguin sempre coberts amb personal suplents que disposi de formació i 

experiència suficients.  
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5. Uniformitat 

Tot el personal ha d’anar uniformat a càrrec de l’empresa i ha de presentar un aspecte 

correcte d’higiene personal.  

 

6. Prevenció de riscos laborals 

L’empresa adjudicatària és responsable de l’aplicació de les mesures i de la formació 

del seu personal en matèria de prevenció de riscos laborals.  

 

7. L’empresa adjudicatària haurà de repassar anualment el pla d’emergència i comprovar 

que els seus treballadors/es són coneixedors/es d’aquest pla (evacuació i confinament) 

i en determinarà uns responsables. A la vegada que s’assegurarà que els responsables 

coneixen a on és el quadre elèctric i les claus de pas (aigua, llum i gas) i els polsadors 

de les alarmes.  

 

4.2. Obligacions quant als materials i als productes 

 

1. Materials 

Imprescindiblement l’adjudicatària ha d’especificar en la seva oferta el número i les 

característiques del material següent: 

 

a) Màquines fregadores, amb pressió regulable i sortida de líquid (aigua o 

detergent) graduable i amb recuperació d’aigua bruta, aspiradors d’aigua i 

pols, màquines d’escombrar i escales plegables de què disposa per a la 

prestació del servei.  

 

b) Camusses, draps, paletes de netejar vidres, cossis i cubells, escombres, mopes, 

bosses de plàstic per a la retirada d’escombraries, etc. que proposa.  

 

L’aportació de tot aquest material és responsabilitat de l’adjudicatària, i va 

exclusivament a càrrec seu.  
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2. Productes 

Igualment l’adjudicatària ha d’especificar en la seva oferta els tipus de productes que 

proposa, l’aportació dels quals és igualment al seu càrrec i sota la seva responsabilitat.  

 

Quant als productes, cal tenir present les consideracions següents: 

 

a) Detergents: Destinats a l’eliminació de la brutícia. Han de ser biodegradables, d’alt 

poder per humitejar, gran capacitat de dispersió i gran capacitat de suspensió. En 

principi no han de barrejar-se amb altres productes, a no ser que l’associació sigui 

d’eficàcia reconeguda. Segons correspongui en cada cas, seran dels tipus que 

s’indiquen tot seguit:  

- Detergents alcalins: principalment per a l’eliminació de brutícia greixosa 

(provocada per oli, greixos, etc). 

- Detergents àcids: principalment per a l’eliminació de brutícia mineral.  

- Detergents neutres: principalment per a l’eliminació de brutícia amb poca 

o cap matèria amb greix. Són d’ús preferent en absència de prescripcions 

específiques.  

 

b) Desinfectants: Per a seleccionar els desinfectants més adients cal aplicar els 

següents criteris: ampli espectre d’activitat, efecte bactericida, fungicida, víric i 

esporicida, innocuïtat i seguretat d’ús, acció immediata i sensibilitat (conservació) en 

les superfícies des del moment en què s’apliqui. Si s’ofereix un producte alternatiu a 

l’hipoclorit sòdic (lleixiu) cal raonar la seva idoneïtat i adjuntar, si escar, documentació 

que l’acrediti.  

 

c) Per a tots els productes en general, i per als desinfectants especialment, s’han de 

prendre sempre les mesures de prevenció adients per a la seva aplicació i manipulació 

en condicions de tota seguretat, vetllant pel compliment de la normativa sobre 

registre, avaluació i autorització de substàncies químiques en allò que legalment li 

correspongui.  

 

d) Tots els productes usats han de ser acceptables des d’un punt de vista ambiental 

(preferència pel paper i el plàstic reciclats, baix contingut en fosfats, absència de 
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components que afectin la capa d’ozó, netejavidres amb etanol, llevataques sense 

dissolvents clorats, etc.) 

 

e) Es valorarà positivament l’ús de productes respectuosos amb l’entorn, d’alta 

efectivitat amb menys producte i, a l’engròs.  

 

f) Etiquetatge d’envasos: Tots els envasos utilitzats (tant productes concentrats com 

diluïts) han d’estar degudament etiquetats, de manera que en qualsevol moment es 

puguin identificar el contingut, les instruccions d’ús i la dosificació adequada.  

 

g) Es valorarà positivament que l’empresa disposi d’un protocol o un sistema que 

permeti tenir sempre actualitzat el llistat de productes que s’utilitzen habitualment. 

 

4.3. Altres obligacions relacionades amb el servei 

 

Són igualment obligacions de l’adjudicatària:  

 

a) Realitzar els serveis de neteja amb precisió, regularitat i ininterrompudament.  

 

b) Realitzar un Pla de gestió de les incidències.  

 

c) Fer un seguiment i control de la desinfecció i neteja de totes les aixetes de l’escola 

bressol, tant les que s’usen com les que no, segons el protocol d’aixetes.  

 

d) Vetllar per la ventilació de tots els espais. 

 

e) A l’escola bressol Caputxins, haurà de mantenir els espais exteriors (entrada, zones 

cotxets, darrera cuina i cara sud escola) nets de papers i acumulació i, fer-ne un 

manteniment periòdic.  

A l’escola bressol Serra Sanferm, haurà de mantenir espais exteriors (entrada, zona 

cotxets, i la pujada fins arribar la porta) nets de papers i acumulació i, fer-ne un 

manteniment periòdic. 
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A l’escola bressol Horta Vermella, haurà de mantenir l’espai de fora de l’entrada neta 

de papers i acumulació i, fer-ne un manteniment periòdic. 
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f) Encarregar-se de buidar tant les papereres interiors com exteriors de les escoles. 

 

g) Fer-se càrrec de totes les despeses dels productes i estris de neteja, així com dels 

recanvis de les tovalloles de paper, de l’ambientador per als lavabos, canviadors, etc.  

 

h) Garantir, en tot cas, la reposició de consumibles sense solució de continuïtat (com ara 

el paper de WC,...) 

 

i) Respondre de tots els danys i desperfectes que voluntàriament i involuntàriament 

causi el personal que presti el servei de neteja, i substituir els elements sostrets per 

aquest personal o deteriorats o perduts per una causa que li sigui imputable.  

 

j) Mantenir lliures d’obstacles i objectes les vies d’evacuació d’emergència.  

 

k) Presentar, en un termini no superior a quinze dies des de l’inici de la prestació del 

servei, un manual de neteja que prevegi l’estructura organitzativa o disposició dels 

efectius (detall dels equips de netejadors, especialistes, inspectors/res, responsables 

d’equips i de zones), la descripció i la periodicitat de les operacions de neteja a 

realitzar, (prenent com a referència les freqüències mínimes establertes al plec o 

acceptades a l’acord d’adjudicació, si són distintes) i una proposta de control de 

qualitat per tal de garantir la correcta realització dels serveis i la inexistència de dèficits 

i mancances (inspeccions presencials i/o a l’atzar, models d’enquestes de percepció del 

servei, etc.).  

 

Clàusula 5.- RESIDUS 

 

5.1. Disposicions específiques en matèria de residus 

 

1. Tria i evacuació de les escombraries 

L’adjudicatària s’ha de fer càrrec de l’evacuació de les escombraries que origini tant la 

seva pròpia activitat amb motiu de la prestació del servei com l’operació i l’ús normal 

de les escoles bressol, separant-les en fraccions sempre que sigui possible.  
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2. Papereres i contenidors 

El material per al dipòsit temporal dels residus (papereres i contenidors) l’aportarà la 

Fundació.  

 

3. Residus d’envasos 

La tria dels productes de neteja va a càrrec de l’adjudicatària; és per tant 

responsabilitat seva la gestió dels residus d’envasos generats en compliment del 

contracte. En conseqüència l’adjudicatària ha de retirar els envasos buits dels seus 

productes i garantir una gestió correcta per al seu reciclatge, bé per retorn al 

productor, bé per lliurament a la deixalleria.  

 

4. Dispensari 

La gestió dels residus del dispensari s’ha de fer seguint les instruccions de la persona 

responsable del centre.  

 

 

 

 

 

 

 


