
PLEC  DE  PRESCRIPCIONS  TÈCNIQUES  QUE  HAN  DE  REGIR  LA
CONTRACTACIÓ  DE  SERVEIS,  MITJANÇANT  PROCEDIMENT  NEGOCIAT
SENSE PUBLICITAT,  PER A  LA  PRESTACIO  DEL SERVEI  DE  NETEJA  A
L’ORGANISME AUTONOM LLAR D’INFANTS TONINAINA D’INCA. 

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE
 
Es objecte del present contracte la prestació del servei de neteja a l’Organisme
Autònom Llar d’Infants Toninaina d’Inca, amb la periodicitat,  dedicació horaria i
jornada establerta a l’annex I, sense la inclusió del material per la prestació del
servei, que serà aportat per l’Organisme Autònom Llar d’Infants Toninaina.

2.- REQUISITS DELS CONTRACTISTES
 
Podran acudir a aquesta licitació totes les empreses dedicades al servei de neteja
que acreditin  reunir  les condicions exigides tant  en aquest  Plec com en el  de
Condicions Administratives particulars respecte a plantilles, organització i mitjans
adequats per a la prestació del servei en bones condicions.
 
3.- PERÍODE DE VIGÈNCIA

El període de vigència d’aquest contracte, per a la prestació del servei de neteja a
l’Organisme Autònom Llar d’Infants Toninaina d’Inca, serà de 1 any, a comptar des
de la data de formalització del contracte amb possibilitat de pròrroga del contracte
per un any més.

4.- OPERACIONS I FREQÜÈNCIES DE NETEJA
 
Els treballs de neteja objecte del present contracte integraran les operacions que,
amb caràcter general, a continuació es detallen i la seva realització s'efectuarà
amb  la  freqüència  mínima  que  s'indica,  malgrat  això  dites  freqüències  seran
alterades en funció de la necessitat real i efectiva del desenvolupament del servei
de neteja.

El contractista determinarà en el seu projecte la prestació del servei,respectant les
freqüències  mínimes  establertes  i  la  franja  horària  més  idònia  per  al
desenvolupament dels processos de neteja. El contractista detallarà al projecte les
tasques i els horaris en que aquestes es realitzaran en diferenciació per a cada
espai.

En tot  cas es seguiran les directrius que,  en aquest  sentit,  estableixin  des de
l’Organisme Autònom Llar d’Infants Toninaina d’Inca.
 
4.1.- Diàriament:
a) Neteja de sòls, mitjançant l'eliminació de residus sòlids  i líquids.
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b) Neteja, fregat i desinfecció de banys i altres serveis sanitaris.
c) Neteja de pols en mobiliari, deixant-lo en perfecte ordre, maquinària, portes i
finestres.
d) Buidat de papereres i altres recipients de residus sòlids, inclosa la retirada de
cartons  i  embalatges,  qualsevol  que  fos  la  seva  ubicació,  traslladant  aquests,
segons  la  seva  natura,  als  punts  de  dipòsit  prèviament  fixats  per  a  la  seva
posterior recollida pels serveis municipals competents, i per aquest subministrats i
situats.
e)  Reposició  de  paper  higiènic,  dipòsits  de  sabó  líquid,  ambientadors,
tovalloles(incloent la neteja) i similars.
f) Buidat dels dipòsits de líquids residuals en deshumificadors i altres similars, i la
seva abocada en els recipients o desaigüaments que s'indiquin.
g)  Neteja  dels  vidres interiors i  portes d'accés a cada un dels  centres objecte
d'aquest contracte, pissarres i similars.
h) Fregat de sòls.

 4.2.- Setmanalment:
a) Neteja i reposició de material de llenceria (tovalloles, llençols,  etc.).
b) Neteja de vidres   exteriors, finestrals.
c) Reg i esment de plantes interiors (despatxos).
d)  Buidament  i  recollida  de  les  papereres,  contenidors  o  àrees  d’acumulació
prèviament acordades de residus seleccionats (paper i envasos lleugers) i gestió
selectiva i separada de les fraccions de residus recollides. Lliurament d’aquestes
fraccions  a  les  estacions  de  transferència  del  Consell  de  Mallorca,  dipòsits
intermitjos o parcs verds del municipi (  dins del contenidors o espais receptors
adients).

4.3.- Mensualment:
a) Neteja de parets i cel·las, paraments, panells i mitjanades compartimentals.
b) Neteja de mobiliari i maquinària no industrial.
c) Neteja dels elements d’il·luminació, calefacció i mediambientals.
d)  Desenpolçament  de  cortines,  cortinetes,  estors,  tapissos,  etc.  i  reposició  si
pertoca.
e)  Neteja  de  grans  acristallaments  exteriors,  quan  constitueixen  paraments
verticals de façana.
f) Neteja de desguaços en terrasses i cobertes.
g) Neteja de la resta de paraments verticals (alicatats).
h) Neteja dels esplandits de finestres exteriors.
i) Neteja de portes i vases interiors.

4.4.- Anualment:
 a) Abrillantat i/o polit  de paviments interiors, arregladament en cada cas a les
instruccions rebudes.
b) Neteja de difusors estancs d’il·luminació.
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4.5.- Actuacions excloses.
Queda exclòs de la contracta la prestació del servei de neteja en les instal·lacions i
espais destinats a menjadors col·lectius i similars, quan la seva explotació estigui
adjudicada a un tercer, el qual correspondrà a dit adjudicatari.

Les operacions que es citen s'adequaran a la infrastructura i equipament de cada
centre de treball, arregladament al pla establert i seguint les instruccions que, en el
seu cas, dicti l'Organisme Autònom. La facturació del servei prestat es realitzarà
pel preu hora que s’hagi ofertat en la present adjudicació.
 
5.- JORNADA I HORARI DE TREBALL
 
a)  La periodicitat,  jornada i  dedicació horària serà com a mínima l’establerta a
l’annex I

Els serveis ordinaris es realitzaran els dies, freqüències i edificis determinats a al
pla de treball que s’aprovi a resultes de l’adjudicació; quan un edifici o local no sia
funcionalment operatiu per disposició administrativa bé per que sia un dia inhàbil a
efectes de romandre tancat l’edifici o bé per altres circumstàncies, es podrà acordà
pel delegat del servei, prèvia comunicació amb tres dies d’antelació al contractista
la no prestació del servei durant un període de temps o dies de la setmana en que
quedes inactiu administrativament .

 Així  mateix,  si  part  d'un edifici  o  local  quedes fora  d'ús,  es  podrà acordar  la
reducció dels treballs ordinaris de neteja respecte del mateix.
El  disposat  en  els  dos  paràgrafs  anteriors,  quedarà  reflexat  fielment  en  la
facturació mensual.
 
b) En el pla de treball de cada centre de treball reduirà al mínim les interferències
del servei de neteja ordinària respecte de l’operativitat del centre i serveis en ell
situat.
 
c) Es considerarà complida la jornada i horari de treball sempre que s’hagi invertit
la totalitat d’hores/dia establertes, sigui quin sigui el número de persones que les
realitzin, i s’hagi executat el servei de manera adequada.
 
d) Per cap motiu,  ni  encara per demora en el  pagament,  podrà el  contractista
interrompre  el  compliment  del  contracte  sense  prèvia  autorització  municipal,
quedant a salvi els efectes previstos en l’article 99 RDLCAP.
 
6.- TIPOLOGIA DELS TREBALLS
 
Segons  la  seva  naturalesa  els  treballs  derivats  de  la  present  contracta  es
classificaran en: ordinaris, i puntuals.
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a)  Ordinaris: els que resultin dels plans de treball dissenyats per el centre i el
contingut dels quals s’ajustarà, en termes generals i en el que sia d’aplicació, a
l'establert en la clàusula 4 del present Plec.
 
b)  Puntuals: es  consideraran  com  tals  aquells  treballs  que  responguin  a  la
necessitat  d’adoptar  mesures  correctores  de  poca  entitat,  encara  que  suposin
alteració del pla de treball del Centre o de la periodicitat dels serveis a que es
refereixen les condicions clàusula 4 d’aquest Plec i en el pla de treball, podran
ésser  disposat  pels  responsables  de  la  inspecció  i  control  municipals  de  la
prestació  dels  serveis,  sempre  que  no  impliquin  increment  de  les  hores
treballades.
 
7.- DEL PERSONAL AFECTE AL SERVEI
 
7.1.- El contractista emprarà el personal necessari quantitativa i qualificativament,
que asseguri:
 
a) Una plantilla estable suficient per cobrir la totalitat dels serveis arregladament
als plans de treball establerts pel centre de treball objecte de la present contracta,
amb previsió respecte de la cobertura de les suplències per causa de vacances,
malaltia, llicències, etc.
b) La prestació temporal de treballs extraordinaris.
c)  La  cobertura  de  les  ampliacions  a  que  es  refereix  el  Plec  de  clàusules
administratives particulars.
 
7.2.- Les variacions de la plantilla no afectaran, per si mateixes i en cas algun, a
les condicions de la contracta ni repercutiran sobre el règim de preus establert.
 
7.3.- El personal afecte al servei objecte de la present contracta dependrà directa i
exclusivament  del  contractista  i  amb  ell,  només,  s’establiran  les  relacions
juridic-laborals. L’Organisme Autònom no assumirà cap relació contractual o de
treball, al marge dels que es puguin establir en el present Plec, amb el personal
dependent del contractista, ni durant ni al termini de la contracta, no es subrogarà
amb el  personal  que hagi  de  contractar  per  prestar  el  servei  quant  finalitzi  el
contracte per qualsevol causa o circumstància, degut a que l’Ajuntament no es una
empresa del sector i no està afectat pels convenis col·lectius.  
 
7.4.-  Serà  responsabilitat  de  l’adjudicatari,  en  la  seva  condició  de  patró,  el
compliment de la normativa vigent en matèria laboral,  assistencial  i  social  i  de
seguretat, salut i higiene
 
7.5.- En cap cas i en relació amb el personal de l’adjudicatari, es podrà al·legar
dret front a l’Organisme Autònom que no estigui prefixat legalment, ni durant la
vigència  de  la  contracta  ni  al  seu  termini,  bé  per  complir-se  el  termini  de  la
mateixa, bé per resolució de la mateixa per qualsevol de les causes previstes en
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els plecs de condicions o en la normativa en matèria de contractació administrativa
d’aplicació.
 
7.6.- Si per qualsevol causa fos imposada a l’Organisme Autònom responsabilitat
principal  o  subsidiària  derivada  de  relació  laboral,  per  autoritat,  organisme  o
tribunal,  l’empresa  adjudicatària  vindrà  obligada  a  compensar-lo  de  l’import
econòmic  de  dita  responsabilitat;  en  tal  cas  l’Organisme  Autònom,  prèvia
notificació,  procedirà  a  deduir  la  quantitat  a  compensar  de  la  facturació
especificada al plec de clàusules administratives particulars.
 
7.7.-  L’Organisme  Autònom  Llar  d’Infants  Toninaina  d’Inca  i  els  seus  serveis
competents  no  mantindran  relacions  amb  el  personal  i  les  qüestions  que  es
plantegin respecte del mateix les tractarà directament amb l’empresa adjudicatària
o els seus representants acreditats.
A tals efectes, existirà un representat i de l’empresa adjudicatària per ella designat
i  notificat a l’Organisme Autònom, a l’objecte de facilitar  i  agilitzar les funcions
municipals de control, supervisió, seguiment i correcció.
 
7.8.-  A  efectes  de  control,  l’empresa  posarà  a  disposició  dels  representants
competents de l’Organisme Autònom i al seu requeriment, la documentació a que
acrediti el compliment de l'establert en la present condició.

Així  mateix  i  a  requeriment  municipal,  en  el  termini  de  24  hores,  facilitarà  la
documentació que acrediti l’estructura i cobertura de la plantilla de personal, en
general o per centres de treball.

En  tot  cas,  al  presentar  la  facturació  mensual  a  que  es  refereix  el  Plec  de
clàusules  administratives  particulars,  l’Organisme  Autònom  Llar  d’Infants
Toninaina  d’Inca  podrà  sol·licitar  que  s’adjunti  fotocòpia  d’imprès  TC2
corresponent al darrer ingrés reglamentari a la Seguretat Social i/o, en el seu cas,
el document acreditatiu del pagament de la darrera quota devengada en el règim
de l’assegurança d’autònom.

El personal adjudicatari, en l’exercici dels serveis objecte de la present contracta i
al marge de la normativa laboral d’aplicació, s’ajustarà a les següents normes:
 
a) Prestarà el servei en condicions de netedat personal i uniformat. És obligatori
l’ús de guants, i el personal estarà identificat  durant tot el temps que romangui a
les instal·lacions municipals.
b) Observarà una actitud correcte tant front als seus companys de treball com front
a tercers (personal municipal, usuaris, etc.).
c) S’abstindrà d'entorpir el funcionament de les oficines o serveis durant la seva
jornada laboral.
d) Si així ho requereix l'Organisme Autònom bé amb caràcter general o respecte
d'algun o alguns centres de treball, haurà d'anar proveïts de targeta d'identificació,
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que  s'estableixi  i  en  la  forma  que  s'indiqui,  prèvia  audiència  de  l'empresa
adjudicatària.
e) S'ajustarà al pla de treball establert, atendrà les indicacions dels representats
municipals i  dels usuaris sempre que no excedeixin de les seves obligacions o
impliquin desatenció o perjudici del seu encàrrec.
f) Per raons de seguretat o control, l'autoritat municipal podrà establir els sistemes
de control d'accessos i permanències en dependències de serveis públics, en tal
cas el personal adjudicatari haurà d'observar-les escrupolosament.
 
8.- DELS PRODUCTES I UTILLATGE
 
8.1.-  L’Organisme  Autònom  facilitarà  quants  elements,  productes,  utillatge  i
maquinària sigui precisa per a l’adequada i suficient prestació del servei objecte de
la  contracta;  essent  del  seu  càrrec  exclusiu  la  seva  adquisició,  conservació,
manteniment i reposició.

 8.2.- Els materials i productes seran aportats per l’Organisme Autònom i adequats
a les funcions a realitzar i superfícies, objectes i béns a tractar.

La  totalitat  dels  productes,  equips  o  utillatge  es  guardaran  o  dipositaran
exclusivament en els espais o locals habilitats a tal fi.

En els locals en que concorri públic durant els treballs de neteja, en cap cas es
deixaran o dipositaran productes de neteja fora del control visual del personal de
l’adjudicatari,  sigui  quin  sigui  el  termini  de  temps  transcorregut  fins  a  la  seva
retirada.
 

9. CRITERIS AMBIENTALS

9.1. Recollida i tractament de residus.

Tots els productes que s’emprin per a la neteja de qualsevol edifici o instal·lació
municipals  ha  de  ser  correctament  gestionats  pel  que  fa  al  seu  reciclatge  i
recollida.

L’adjudicatari es farà càrrec dels envasos de productes de neteja i la seva correcta
gestió.

Pel que fa a la recollida de residus procedents de l’interior de les instal·lacions
municipals,  l’empresa  està  obligada  a  l’estricte  compliment  de  la  Ordenança
Municipal  de  la  Neteja  de  l’Ajuntament  d’Inca.  Cal  fer  especial  referència  a la
necessitat de respectar els horaris de disposició de les bosses de fems en els
contenidors de voravia.
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Pel  que  fa  la  recollida  selectiva  del  paper  de  les  instal·lacions  municipals,
l’empresa està obligada a tractar correctament la recollida de paper i dipositar-la
en els contenidors corresponents o en les àrees prèviament acordades. En cap
cas els treballadors podran mesclar el paper amb d’altres tipus de residus, com
plàstics, tòners, etc.

Pel  que  fa  a  la  recollida  selectiva  d’envasos  lleugers  de  les  instal·lacions
municipals, l’empresa facilitarà la retirada i gestió segregada d’aquesta mena de
residus.

Pel que fa a la resta de tipus de residus (vidre, matèria orgànica, etc.) si encara no
es segreguen en el total d’edificis, l’empresa ho assumirà en el moment que ho
comuniqui l’Ajuntament.

9.2. Estalvi d’energia.

Per tal de reduir al mínim imprescindible els costos d’energia elèctrica, el personal
adscrit als serveis de la contracta haurà d’observar, escrupolosament les normes
dictades  pels  serveis  municipals.  Independentment  d’això,  l’empresa  ha  de
preveure  en  el  seu  mètode  operatiu,  circuits  d’actuació  que  permetin  treballar
encenent i  apagant els llums per sectors,  evitant que tots els llums d’un edifici
estiguin encesos alhora.

10.- DEL SEGUIMENT DE LA CONTRACTA
 
Per  part  de  l’Organisme Autònom Llar  d’Infants  Toninaina  d’Inca es  designarà
responsable o responsables per al control i seguiment del servei contractat d’acord
amb el present plec de condicions, realitzant els requeriments a l’adjudicatari en el
supòsit  que les freqüències, horaris i  índexs de qualitat  exigits en els presents
plecs  havent  l’adjudicatari  de  realitzar  les  correccions  pertinents  a  efectes  de
l'adequada prestació del servei.
 
11.- PREUS

Els preus unitaris màxims (imposts inclosos) que s’estableixen, i millorables pels
licitadors a les seves ofertes, són els següents:

- Preu  hora per servei ordinari de neteja: 11,50 Euros (IVA exclòs), 13,91 Euros
(IVA inclòs), amb un màxim de 1.505 hores per any.

L’import màxim previst per una anualitat del contracte és de disset mil tres-cents
euros amb cinquanta cèntims (17.307,50.- Euros IVA exclòs), vint mil nou-cents
quaranta-dos euros amb set cèntims (20.942,07.- Euros IVA inclòs), el qual podrà
ser millorat a la baixa pels licitadors, amb un import total del contracte.
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12.- REVISIO DE PREUS

La revisió de preus es realitzarà en cas de pròrroga del contracte de conformitat 
amb els percentatges que s’hagin incrementat els salaris del conveni col·lectiu del 
sector de neteja.

No existirà cap tipus de revisió de preus més que l’indicada en aquesta clàusula.

13.- OBLIGACIONS I DRETS DE L’ADJUDICATARI
 
a) Respondre dels danys causats per qualsevol causa en els béns i a les persones
com conseqüència de la prestació dels serveis objecte de la present contracta.
b)  Disposar  de  sistema de  localització  via  telefònica,  diàriament  i  durant  les
vint-i-quatre hores.
c)  Acceptar  les  modificacions  que,  com  conseqüència  i  en  les  condicions
establertes en el present Plec, proposi l’Organisme Autònom respecte de l’àmbit
d’actuació, centres de treball, horaris, etc., en el termini de 15 dies des de que
aquelles li fossin notificades, llevat les de caràcter urgent o imprevisible a que es
refereix la clàusula 5ª del Plec de prescripcions tècniques particulars.
d)  Finalitzat  el  contracte  haurà  de deixar  lliure  i  buits  els  locals  o  espais  que
pogués tenir assignats en els centres de treball per a magatzems i vestidors, en el
termini màxim de dos dies hàbils a comptar del següent al de la resolució de la
contracta. En cas contrari l'Organisme Autònom procedirà a desallotjar-los, corrent
de compta i càrrec de l'adjudicatari les despeses que es derivin.
 e) Facilitar als representants de l'autoritat municipal competents l'accés als locals
propis  de  l'empresa,  o  d'aquells  que  utilitzi  en  els  centres  de  treballs,  i  a  la
documentació vinculada a la prestació dels serveis objecte de la present contracta.
 f) Complir amb la normativa d'aplicació en matèria laboral, de seguretat social,
accidents, seguretat i higiene en el treball i tributària.
g) Respectar estrictament les ordenances municipals de neteja viària, recollida de
residus i gestió dels parcs verds d’Inca, de Protecció del Verd Urbà, i totes les que
puguin veure’s afectades pel  funcionament regular  d’aquest  servei,  així  com la
resta de disposicions normatives vigents en cada moment.
 
14.-  RESPONSABILITAT  PELS  TREBALLS  NO  REALITZATS  I/O  MAL
EXECUTATS
 
Si s'adverteixen vicis o defectes en el treball realitzat, l'Organisme autònom Llar
d’Infants Toninaina d’Inca podrà emprendre les mesures que consideri oportunes,
sempre i quan hagi una comunicació prèvia per escrit a l'adjudicatari. Aquest tindrà
dret a reclamar davant l'Organisme Autònom en el termini de 5 dies a partir de la
recepció de la notificació per l'Organisme Autònom del referit escrit. 

Inca,  ........................... de 2013
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ANNEX I 

Periodicitat, l’establerta en el calendari que s’adjunta pel curs 2012-2013.

Jornada i dedicació horària mínimes:

De dilluns a divendres; amb la següent dedicació horària, matí de les 7.30 hores a
les 10 hores i tarda de les 14 hores a les 18.30 hores.

   

TOTAL D’HORES ANY DE PERSONAL DE NETEJA: 1.505 hores.

CURS 
2012/2013

DIES 
TREBALLATS

AGOST 3
SETEMBRE 20
OCTUBRE 22
NOVEMBRE 20
DESEMBRE 14
GENER 19
FEBRER 20
MARÇ 18
ABRIL 17
MNAIG 22
JUNY 20
JULIO 20
TOTAL 215
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