AJUNTAMENT DE LA VILA
D’ IVARS D’ URGELL
Expedient núm.: 75/2021
Provisió d'Alcaldia
Procediment: Licitació servei de neteja dels edificis de titularitat municipal a Ivars d’Urgell. Procediment
Obert
Data d'iniciació:12.07.2021

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES EN EL CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA
D’EDIFICIS TITULARITAT DE L’AJUNTAMENT D’IVARS D’URGELL PER PROCEDIMENT
OBERT.
Clàusula 1. Definició del servei
El present plec té com a objecte definir les condicions tècniques que regiran la contractació del
servei de neteja dels diferents edificis municipals del municipi d’Ivars d’Urgell.
Clàusula 2 . Funcions generals
L’empresa contractista haurà de complir en qualsevol cas l’objectiu bàsic que serà mantenir les
instal·lacions/edificis en perfectes condicions de neteja. Les funcions generals que haurà
d’assumir l’empresa són les següents:
o Execució del servei de neteja en els edificis municipals objecte del contracte.
o

Subministrament del material necessari pel desenvolupament del servei de neteja.

o

Gestió integral del personal laboral adscrit al servei de neteja.

Així mateix, es farà càrrec de totes les despeses relacionades amb el personal, els materials
necessaris per la feina, els estris, la comunicació, els serveis externs i d’altres costos directes o
indirectes associats a la prestació del servei objecte del contracte.
Clàusula 3.- Edificis objecte del servei de neteja.
Edifici casa de la Vila (oficines de l’ajuntament, Sala d’actes, Jutjat de Pau, La Sala,
vestíbul de la planta 1a.)
 Llar d’Infants municipals “La Nova Baldufa”
 Consultoris mèdics d’Ivars d’Urgell
 Consultori mèdic Vallverd
 CEIP escoles públiques
 Pavelló municipal , vestidors, serveis-dutxa, WC, pista descoberta
 Edifici Avinguda Primer de Maig, 2 ( Aula municipal de música, biblioteca municipal i
fòrum Maria Mercè Marsal )
 Llar de jubilats.
A partir del mes de setembre de 2022 es preveu un nou edifici: “ Nou ajuntament”.
En la Clàusula 1a. del plec de clàusules administratives, es preveu les hores i dies de prestació
del servei en cada un dels edificis municipals.
Clàusula 4 . Condicions particulars
El contractista s’encarregarà de l’accés i de la gestió de les claus dels diferents recintes. Les
copies d’aquestes claus, ja sigui per necessitat o per pèrdua, es realitzaran a compte de
l’empresa.
El contractista vetllarà pel control i la correcta gestió dels residus:
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Forma part de les funcions del servei, la retirada dels residus que es trobin en les papereres i
contenidors. Es complirà estrictament els criteris de recollida selectiva de deixalles vigent.
Serà responsabilitat de l’empresa la gestió correcta dels residus generats, ja sigui mitjançant la
recollida comuna, el lliurament a deixalleria o el retorn al productor.
El contractista respondrà davant de qualsevol dany o anomalia que es derivi de la prestació del
servei, del personal al seu càrrec o de la utilització de materials que no reuneixin les
característiques adequades. L’empresa estarà obligada a assumir el cost de possibles
reparacions
Clàusula 5 . Aportació del material
El contractista aportarà pel seu compte i càrrec la totalitat del material, productes i utillatge que
siguin necessaris per la prestació del servei, incloses bosses de brossa i de reciclatge per
col·locar en les papereres i contenidors.
Aquests productes i materials estaran adaptats pel que fa a la seva utilització a les específiques
peculiaritats del servei i de la instal·lació i compliran les normatives vigents en aquesta matèria.
Clàusula 6.- Persona adscrit al servei
El contractista serà el responsable de la gestió del personal que realitzarà els serveis objecte del
contracte. S’haurà de fer càrrec dels costos salarials i d’altres obligacions laborals i legals
relacionades amb el personal que desenvolupi els serveis i que hagi de contractar a tal efecte.
No hi haurà cap relació laboral del personal de l’empresa adjudicatària amb l’Ajuntament d’Ivars
d’Urgell. Aquesta relació dependrà única i exclusivament del contractista en la seva qualitat
d’empresari, d’acord amb la legislació laboral i social vigent i a la que en un futur es promogui.

En cas de conflicte laboral entre els treballadors i l’empresa contractista, es fixaran i requerirà el
compliment de serveis mínims
Clàusula 7 . Modificacions contractuals.
Es preveu de manera expressa, de conformitat amb l'article 204 de la LCSP, la possibilitat de què
durant l'execució del contracte es realitzin modificacions que consistirà en la neteja del l’edifici
del nou ajuntament. Aquesta modificació es preveu pel mes de setembre de 2022, tal com
queda disposat en el Plec de clàusules administratives particulars.(PCAP).
La modificació del contracte també es pot donar per causés no previstes en el PCAP, (art 205 de
la LCSP.
El procediment de modificació del contracte serà el que estableix la LCSP.

La secretària
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L’empresa adjudicatari facilitarà a l’ajuntament els horaris i dies en els que es prestarà el servei
de neteja a cada un dels edificis.
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A Ivars d’Urgell, data de la signatura electrònica.

