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Informe tècnic relatiu a l’expedient 1/2018, de la contractació del servei de neteja de les dependències 
del centre Institut Arnau Cadell. 
 
 
Fets 
 
1. En la licitació per a la contractació del servei de neteja s’ha presentat una empresa. 
 
2. Els criteris que s’han aplicat per valorar-les són els següents: 

- Forma de realització dels treballs 
- Millores tècniques 

 
3. La puntuació tècnica que han obtingut les empreses és la següent: 
 

 

Sistema de 
control 
d’assistènci
a i 
puntualitat 

Periodicitat 
de les 
visites 
aleatòries 
per al 
control de la 
correcta 
execucuó 
del 
contracte 

Eficiència 
en la 
substitució 
de les 
baixes 
laborals 

Reunions 
periòdiques 
amb el 
responsable 
del centre 
per 
controlar la 
qualitat i fer 
el 
seguiment 
del pla de 
treball 

Disponibilita
t 24 hores 
per 
respondre 
davant 
qualsevol 
situació 
imprevista o 
d’emergènci
a 

Establiment 
d’un 
sistema 
d’atenció a 
les queixes i 
reclamacion
sque es 
puguin 
produir 

Relació de 
maquinària 
posada 
efectivamen
t a 
disposició 
de 
l’execució 
dels treballs 
que sigui 
rellevant per 
les 
característiq
ues del 
centre. No 
es valorarà 
l’utillatge 
bàsic 
necessari 
per la 
realització 
de la neteja 

Total 

Fortise, 
S.L. 2 2 2 2 2 2 3 15 

 
 
(continua) 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
<Logo del centre educatiu> 
 
 

 

Aportació de 
contenidors 
de residus 
higiènics als 
sanitaris 
femenins 

Substitució, 
si s’escau, 
de 
dispensador
s de paper 
higiènic, 
paper 
eixugamans 
i sabó 

Neteja de 
dependències 
administrative
s un cop per 
setmana 
durant les 
dues primeres 
setmanes de 
juliol, si 
s’escau 

Millores de la 
freqüència de 
les tasques de 
neteja que 
siguin 
considerades 
rellevants pel 
centre 

Neteja de 
grafitis, xiclets 
i pintades a 
parets i portes 
de les aules 

Altres millores 
que pugui 
presentar 
l’empresa 

Total 

Fortise, 
S.L. 0 2 2 5 0 2,5 11,5 

 
Comentaris sobre la puntuació (cal explicar-ne els motius):  
Només s’ha presentat una empresa que complís les condicions exigides i aquesta ha obtingut una puntuació de 
26 punts sobre un màxim de 30. 
 
 
 
 
Sant Cugat del Vallès, 5 de desembre de 2017 
 
La secretària El secretari del centre 
 
 
 
 
Pilar Benedicto Ruiz Néstor Cuartero Torres 
 
 
 
 

 


