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Definició de l’objecte del contracte
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És objecte del present Plec la contractació promoguda per l’Ajuntament de l’Aldea
consistent en la neteja dels edificis municipals d’aquest.
Als efectes del que disposa l’article 67.2-a) del Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 (en
endavant RGLCAP), en la present contractació s’estableix la següent codificació:
CPV 90911200-8, 90919200-4, 90919300-5, 90911300-9.
Els esmentats edificis són els que figuren a continuació:
Núm.
Ordre
1
2

Local

Ubicació

CEIP Maria Garcia Cabanes
CEIP 21 D’ABRIL

3

Llar de la Gent Gran

C Sindicat, s/n
C Monturiol s/n
Av.Fsc. Robert Graupera
s/n

4

Ajuntament de l’Aldea

5
6
7
8
9
10

Av. Catalunya, s/n

Av.
Fsc.
Robert
Graupera, s/n
Av.
Fsc.
Robert
Pavelló Poliesportiu
Graupera, s/n
Edifici destinat al Servei de Vigilància Municipal, i Av.
Fsc.
Robert
al Jutjat de Pau ( antic CAP)
Graupera, s/n
Edifici de l’antic Ajuntament (únicament s’inclouen
Av. Catalunya, 114 – 116
els lavabos i accés exterior de l’edifici)
Av.
Fsc.
Robert
Camp de Futbol (lavabos i vestuaris)
Graupera, s/n
c/ Societat núms. 10-12Centre Societat Cultural Recreativa Unió Aldeana
14 i 16 i l’Av. Catalunya
131 de l’Aldea.
Casal dels Joves

Les especificacions, si n’hi ha, de cadascun dels locals es troben en el Plec de
Prescripcions Tècniques d’aquesta licitació.
Clàusula 2
Règim jurídic del contracte
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- El contracte tindrà caràcter administratiu d’acord amb l’article 19 del text refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, d’ara endavant TRLCSP.
En concret és un contracte de serveis, recollit en l’article 10 del text normatiu esmentat
i previst en la categoria 14 de l’Annex II del TRLCSP, que el descriu com a “serveis de
neteja d’edificis i serveis d’administració de béns arrels”.
El contracte es regirà pel que estableix:
- Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre
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- El Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007.
- El Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en tot allò que no s’oposi al
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre
- El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
- Supletòriament el RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local, en allò que sigui d’aplicació.
- D’acord amb la Disposició final tercera del TRLCSP, aquest contracte es regirà,
subsidiàriament, per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
La resta de normes de dret administratiu que siguin d’aplicació i, en el seu defecte, les
normes de dret privat.
Clàusula 3
Necessitat i idoneïtat del contracte
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte i la
justificació del procediment i dels criteris d’adjudicació estan acreditats a l’expedient.
Clàusula 4
Pressupost de licitació
El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 87.676 €,
vuitanta-set mil sis-cents setanta-sis euros (IVA exclòs) anuals.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de licitació,
indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
admetent-se cap prova d’insuficiència.
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L’IVA que correspon aplicar és el que resulti vigent en el moment de facturar els
serveis.
Clàusula 5
Valor estimat
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposa l’article 88 i concordants
del TRLCSP, és de 175.952 euros IVA exclòs, cent setanta-cinc mil nou-cents
cinquanta -dos euros.
Totes les mencions d’aquest Plec a quanties, imports, valors, pressupostos o
equivalents s’entendran referides sense IVA, llevat que es disposi altrament.
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Clàusula 6
Partides pressupostàries
La despesa derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec a
la partida 929/22700, del vigent pressupost de l’Ajuntament de l’Aldea i amb càrrec a
les partides que corresponguin en futurs exercicis, tot d’acord amb el que estableix
l’art. 174 del TRLRHL aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març.
Clàusula 7
Durada del contracte i possibles pròrrogues
El contracte, un cop formalitzat tindrà una durada d’un any a comptar des de l’inici de
la prestació del servei. La data d’inici de la prestació del servei es fixarà en el contracte
d’acord amb l’art. 26.1.g) del TRLCSP
El contracte serà prorrogable de forma expressa i per mutu acord de les parts
contractants, sense que la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui
excedir de dos anys.
Clàusula 8
Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La contractació que es tramitarà de forma ordinària i no està subjecta a regulació
harmonitzada, es durà a terme mitjançant:
Procediment obert i adjudicació a la proposició econòmicament més avantatjosa
mitjançant l’aplicació de més d’un criteri de valoració, en virtut d’allò que estableixen
els articles 150 i 157 a 161 del TRLCSP
Clàusula 9
Import màxim de les despeses de publicitat
L’adjudicatari es farà càrrec de les despeses de publicitat en diaris oficials de la
licitació de la present contractació fins un import màxim de 600 euros.
Clàusula 10
Capacitat per contractar
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Podran participar en aquest procediment obert, per sí o per mitjà de representants, les
persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tenint plena capacitat
d’obrar i no es trobin incurses en qualsevol de les circumstancies que es recullen en
els arts. 60 i 61 del TRLCSP, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i
tècnica.
Unions Temporals d’Empresaris: D’Acord amb els termes previstos a l’art.59 del
TRLCSP, les empreses podran presentar-se agrupades amb caràcter temporal, sense
que sigui necessària la formalització de la mateixa en escriptura pública fins que no
s’hagi efectuat l’adjudicació al seu favor.
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Clàusula 11
Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions
La documentació per prendre part en aquesta contractació es presentarà dins el
termini que s’estableixi en l’anunci corresponent i que serà de 15 dies naturals a
comptar de l’endemà de la data de publicació de l’esmentat anunci al BOP i en el perfil
del contractant de l’Ajuntament de l’Aldea, en el Registre General de l’Ajuntament de
l’Aldea, Av. Catalunya, s/n, de l’Aldea, telèfon 977 45 00 12, fax 977 45 08 63 i correu
electrònic ajuntament@laldea.cat. de dilluns a divendres, laborables, de 9 hores a 14
hores, podent ésser també enviada per correu. En aquest cas, la documentació
s’haurà de lliurar abans de les 14 hores a l’Oficina de Correus i dins del termini màxim
establert a l’anunci corresponent, havent-se d’anunciar la seva tramesa mitjançant
tèlex, telegrama o fax, al servei de secretaria, el mateix dia de la seva presentació,
sense ultrapassar, en aquest darrer cas, el termini esmentat per a la presentació de les
proposicions. Transcorreguts deu dies des de la data esmentada sense haver-se rebut
la documentació, aquesta no serà admesa en cap cas.
Si el darrer dia del termini de presentació de les proposicions fos dissabte o festiu, el
termini restarà ampliat fins el primer dia hàbil següent.
Les ofertes es presentaran en la forma i amb els requisits establerts en les clàusules
següents d’aquest plec. Tota la informació que sigui susceptible de poder ser
digitalitzada caldrà entregar-la, també, en un CD o en algun sistema informàtic similar
(Pen, disket...) a dins dels mateixos sobres que descriuen els següents articles.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües
cooficials de Catalunya, anar degudament signada pel licitador, ser original o
degudament autenticada i haurà de presentar-se en tres sobres, dins de cadascun
dels quals s’inclourà, en full apart, una relació numerada dels documents en ells
inclosos, així com la pròpia documentació que es detalla a continuació:
SOBRE NÚM. 1 DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
Portarà la menció "Documentació administrativa per a la contractació del servei
de neteja dels edificis municipals de l’Ajuntament de l’Aldea presentada per
...……......." anirà signat pel licitador i haurà de contenir la documentació següent:
a) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes
legalment per contractar amb l’Administració, d’acord amb el model
següent:
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"En/Na......................................... amb NIF núm................., en nom propi /
en representació de l’empresa .............., en qualitat de ......., i segons
escriptura pública autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número
de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., domiciliada a...........
carrer ............................., núm.........., (persona de contacte......................,
adreça de correu electrònic ................, telèfon núm. ............... i fax núm.. ..
.....................), opta a la contractació relativa a la contractació del servei de
neteja d’edificis municipals de l’Aldea i DECLARA RESPONSABLEMENT:
-

Que les facultats de representació que ostenta són
(si s’actua per representació); que reuneix totes i
condicions establertes legalment i no incorre en cap
per contractar amb l’Administració previstes als
TRLCSP;

suficients i vigents
cadascuna de les
de les prohibicions
articles 54 a 84

-

Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social;

-

Que disposa de la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional exigides en els termes de la clàusula 12 del present Plec i
que es compromet a adscriure a l’execució els mitjans personals i
materials als que es refereix dita clàusula.

-

Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a
aportar la documentació assenyalada en la clàusula 31 del present
Plec.
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(Lloc, data, signatura i segell)."
b) Altres declaracions:
-

En el supòsit que el licitador tingui intenció de concórrer en unió
temporal, haurà de presentar una declaració manifestant aquest extrem
amb indicació dels noms i circumstàncies dels integrants i la participació
de cadascun, així com l’assumpció del compromís de constituir-se
formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris.

-

En el supòsit que formulin ofertes empreses vinculades, aquestes
hauran de presentar una declaració sobre el grup empresarial a què
pertanyen, amb indicació de les empreses que la composen. Es
consideren empreses vinculades les que es trobin en algun dels
supòsits de l’art. 42 del Codi de Comerç, en els termes i als efectes de
l’art. 145.4 RLCSP
En el supòsit que concorri exempció d’IVA, el licitador haurà de
presentar declaració de què es troba exempt, el motiu i que són vigents
les circumstàncies que donaren lloc a la dita exempció.

-

-

En el supòsit que reuneixi algun/s dels criteris de preferència en els
termes de la clàusula 14 del present Plec, el licitador haurà de presentar
declaració consignant-los.
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-

En el supòsit que es tracti d’empresa estrangera, el licitador haurà de
presentar declaració de sotmetiment a la jurisdicció dels Jutjats i
Tribunals espanyols.

Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans
de la finalització del termini de presentació de proposicions, d’acord amb
l’article 146.5 TRLCSP.
De conformitat amb l’article 146.4 TRLCSP, els licitadors s’obliguen a aportar,
en qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació
exigida quan els hi sigui requerida, sens perjudici d’allò establert a la clàusula
31 del present Plec.
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SOBRE NÚM. 2 DOCUMENTACIÓ TÈCNICA (criteris ponderables en funció d’un
judici de valor)
Portarà la menció “Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que
depenguin d’un judici de valor per a la contractació del servei de neteja dels edificis
municipals de l’Ajuntament de l’Aldea presentada per ...…….......", anirà signat pel
licitador i haurà de contenir la documentació següent:
1) Relació numerada i indexada de la documentació inclosa.
2) Projecte de prestació i organització del servei
( criteri d’adjudicació A, punts A1, A2, A3, A4, de la clàusula 13.1.A)
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ADVERTÈNCIA
La documentació que conté/enen el/s sobre/s precedent/s no pot incloure
cap informació que permeti conèixer el contingut del sobre relatiu a la
proposició econòmica i documentació tècnica dels criteris avaluables de
forma automàtica. L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió
de la licitació.
SOBRE NÚM. 3
Portarà la menció “Proposició econòmica i documentació tècnica relativa als
criteris avaluables de forma automàtica per a la contractació del servei de neteja
dels edificis municipals de l’Ajuntament de l’Aldea presentada per ...……......."
anirà signat per licitador i haurà de contenir la documentació següent:
1) Relació numerada de la documentació inclosa.
2) La proposició econòmica, que haurà d’ajustar-se al model següent:
( criteri d’adjudicació B, punts B1 i B2 de la clàusula 13.2.B)
B.1 Preu anual del servei
"En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi, (o en
representació de l’empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer
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........................, núm. ..........), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la
contractació relativa al servei de neteja dels edificis municipals de l’Ajuntament de
l’Aldea, es compromet a portar-la a terme amb subjecció als Plecs de Prescripcions
Tècniques Particulars i de Clàusules Administratives Particulars per la quantitat de
……….……………….. euros anuals, IVA exclòs. (La quantitat haurà d'expressar-se en
lletres i xifres).
L’import de l’IVA, al ... %., és de .......... €.
B.2 Oferta d’hores de serveis gratuïts de neteja (ordinària o d’especialistes) de
lliure disposició.
............................................hores/anuals
contractual.

corresponents

al

període

d’execució
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L’import de l’IVA, al ... %., és de .......... €.
Signatura, nom i cognoms, lloc i data, i segell”
3) Documentació tècnica relativa a criteris d’adjudicació avaluables de forma
automàtica a tenir en compte, de conformitat amb la clàusula 13.2.C del present Plec.
( criteri d’adjudicació C)
Clàusula 12
Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera i
professional o tècnica
Per optar a l’adjudicació d’aquest contracte no és necessari que els licitadors es trobin
classificats, no obstant, la solvència econòmica i financera i professional o tècnica pot
acreditar-se mitjançant la classificació vigent en el Grup: [U] subgrup: 1 categoria: [1] .
La classificació segons RD 1098/2001 és grup U, subgrup 1, categoria A
En el cas que els licitadors aportin la classificació empresarial com a mitjà alternatiu
per acreditar la solvència econòmica i tècnica mínima requerida, serà necessari que a
més de presentar el certificat de classificació, aportin la declaració de la vigència de
les condicions que determinaren l’atorgament de dita classificació.
A més, el licitador, i d’acord amb l’article 64.2 TRLCSP, haurà de presentar el
compromís d’adscriure els mitjans personals i materials que ell mateix indicarà en
l’oferta que es presentarà. Aquest compromís tindrà el caràcter d’obligació essencial
als efectes d’allò previst en l’art. 212.1 del TRLCSP.
Les empreses que no disposin de la classificació indicada en l’apartat anterior hauran
d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica que es precisa per poder
optar a l’adjudicació d’aquest contracte, segons allò previst en l’art.11.4 apartat a) i b)
del vigent Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001
Clàusula 13
Criteris a tenir en compte en l’adjudicació
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13.1 Criteris d’adjudicació quina avaluació depèn d’un judici de valor
A.- PROJECTE DE PRESTACIÓ I ORGANITZACIÓ DEL SERVEI : fins a 25 punts
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A.1 Programa de Treball. Estudi, justificació, organització i planificació del temps i
tasques per a l’execució del servei de forma satisfactòria. Distribució adequada i
optimitzada de la càrrega de treball per a cada centre, amb indicació dels horaris i de
la càrrega de treball per categoria professional, tot aplicat als edificis objecte de la
prestació del servei i adaptat a les diferents zones i característiques dels edificis, amb
elements de revisió, verificació i comunicació a l’Ajuntament de les incidències i de
l’evolució de les tendències de neteja. Planificació i justificació de les actuacions
específiques per a les neteges a fons d’aquells centres on s’hagin de portar a terme,
(entenent per neteges de fons, totes aquelles que no tinguin caràcter diari i setmanal), i
en especial en els períodes de: Vacances d’estiu (part del mes de juny, juliol, agost i
part del mes de setembre), Nadal i Setmana Santa, o èpoques de inactivitat a l’edifici.
Aquest apartat es valorarà fins a 13 punts amb el següent desglossament:
Programa de Serveis i Freqüències.
Sistema d’Autocontrol, Revisió i Verificació
Sistema de Registre i Accés a la Informació.
Sistema de planificació de neteges a fons.

3 punts.
3 punts.
3 punts.
4 punts.

A.2. Planificació, justificació i proposta de la utilització de maquinaria, equips i
medis materials i consumibles adequats a la neteja de cada centre o grup de
centres. Aquest apartat es valorarà fins a 6 punts amb el següent desglossament:
Eficiència.
Estalvi energètic.
Innocuïtat.

2 punts.
2 punts
2 punts

A.3. La proposta de comunicació empresa - Ajuntament. Aquest apartat es
valorarà amb 4 punts, amb el següent desglossament:
Elements per a la comunicació ordinària
Sistema de notificació d’incidències

2 punt.
2 punt.

A.4. Formació i sistemes d’organització complementaria en matèria de medi
ambient i seguretat i salut. Aquest apartat es valorarà amb un màxim de 2 punts,
valorant-se especialment el següent:
En matèria d’innocuïtat química dels productes i processos. (programes de control de
la innocuïtat com ara anàlisis de risc per als usuaris, reducció de toxicitats, etc) 1 punt
En matèria de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.
1 punt.
13.2 Criteris avaluables de forma automàtica
La puntuació màxima que es pot assolir per aquest criteris és de 75 punts,
desglossats, de la següent manera:
B. Oferta econòmica: fins a 75 punts
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Es valoraran les ofertes econòmiques presentades pels licitadors mitjançant el model
d’oferta econòmica contingut en la clàusula 11 d’aquest Plec de la manera següent:
B.1.- Preu anual del servei: puntuació màxima 60 punts
L’oferta més econòmica que no s’hagi declarat com desproporcionada o temerària
rebrà la puntuació màxima de 60 punts.
La resta d'ofertes que no s’hagin declarat com desproporcionades o temeràries rebran
una puntuació inversament proporcional a la de l’oferta més econòmica, d’acord amb
el càlcul següent:
60 x preu de l’oferta més econòmica
Puntuació de cada oferta: _________________________________

06/02/2018 REGIDOR SERVEIS
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Preu de l’oferta que es puntua
Per a la valoració d’aquest criteri es donarà la màxima puntuació a l’oferta més baixa i
la resta d’ofertes es puntuaran proporcionalment en funció del preu que ofereixin
d’acord amb la fórmula indicada anteriorment
Les ofertes amb baixes superiors al 10% de la mitjana de les propostes presentades
es consideraran desproporcionades i se seguirà el procediment establert a l’art. 152
del TRLCSP
B.2.- Millores de caire econòmic: puntuació màxima 12 punts
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B.2

Oferta d’hores de serveis gratuïts de neteja (ordinària o
d’especialistes) de lliure disposició sense cost per l’Ajuntament
per atendre imprevistos i actes a banda dels previstos en el
PPT. S’estableix un màxim de 70 h./any

Fins a
12
punts

Aquestes hores s’han de sumar a les que siguin necessàries per complir el servei en
els termes definits al plec de prescripcions tècniques. El nombre d’hores que s’oferti
per serveis gratuïts i de lliure disposició tindrà caràcter anual, i no excedirà de 70
hores.
En el cas que els licitadors ofertin aquesta millora, el càlcul de la mateixa es farà en
base a la següent fórmula:
P=12 * N/Nmax.
On:
P=Puntuació
N=Nombre d’hores de l’oferta que es valora
Nmax=màxim d’hores ofertes
C. Tinença de certificacions per sistemes de gestió de qualitat (ISO 9001), sistemes
de gestió ambientals (ISO 14000) o sistemes de gestió de seguretat i salut ( OHSAS
18001). En aquest apartat es donarà un màxim de 3 punts, a raó d’1 punt per cada
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certificació. Aquestes certificacions s’acreditaran mitjançant certificats vigents emesos
per entitats acreditades per ENAC ( o equivalent europeu).
En tot cas, l’Ajuntament de l’Aldea, es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui
reuneixi, al seu entendre, les condicions econòmicament més avantatjoses d’acord
amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa
l’article 151 del TRLCSP.
Clàusula 14
Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions
L’ordre de prelació en cas d’igualació de proposicions econòmicament més
avantatjoses des del punt de vista dels criteris objectius d’adjudicació serà la que
estableix la Disposició addicional 4.2 del RDL 3/2011, de 14 de novembre.
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En el cas de no poder-se aplicar l’anterior criteri, s’aplicarà el criteri de preferència
previst en el punt 3 de la Disposició addicional 4 del RDL 3/2011, de 14 de novembre.
Subsidiàriament, en el cas que no es puguin aplicar els criteris de desempat indicats
anteriorment, el desempat s’efectuarà per mig d’un sorteig públic.
Clàusula 15
Termini per a l’adjudicació amb més d’un criteri de valoració
En tractar-se d’un procediment amb més d’un criteri de valoració, l’adjudicació es
realitzarà dins el termini de dos mesos a comptar des de la data d’obertura de les
ofertes rebudes.
Clàusula 16
Variants
Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants i podran presentar les
millores que marca la clàusula 13 d’aquest mateix plec de clàusules administraves.
Clàusula 17
La Mesa de contractació
La Mesa de contractació estarà presidida pel President de la Corporació, Sr. Daniel
Andreu i Falcó o Regidor/a en el/la qui delegui i formaran part de la mateixa com a
vocals el Secretari-Interventor, un tècnic de la Diputació de Tarragona, el tècnic
municipal d’urbanisme i el Primer Tinent d’Alcalde, sr. Simó Falcó Moreso. Actuarà
com a secretari el funcionari de la corporació que designi l’òrgan de contractació.
Clàusula 18
Obertura i examen de la documentació administrativa.
La Mesa es reunirà el dia assenyalat per a l’obertura de les proposicions i, prèviament,
qualificarà els documents presentats en temps i forma continguts en el sobre 1). Als
efectes de la expressada qualificació, el president ordenarà l’obertura dels sobres,
amb exclusió del sobre 2) i 3) i el Secretari certificarà la relació de documents que
figuren en ell. Si la Mesa observés defectes o omissions subsanables en la
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documentació presentada ho comunicarà verbalment als interessats i concedirà un
termini no superior a tres dies hàbils perquè el licitador esmeni l’error.
El sobre 1 s’obrirà el primer dia hàbil següent a la finalització del termini per al
lliurament d’ofertes, en cas que s’hagin enviat ofertes mitjançant correu ordinari
l’obertura s’endarrerirà 10 dies i es farà el primer dia hàbil després d’aquests o un cop
s’hagin rebut les ofertes presentades per correu de les que es tingui constància
segons el TRLCSP
La Mesa, una vegada qualificada la documentació a què es refereix l’article 146.4 del
TRLCSP i subsanats, en el seu cas, els defectes u omissions de la documentació
presentada, procedirà a determinar les empreses quines ofertes han estat admeses al
procediment de licitació , amb pronunciament exprés sobre els admesos a la licitació,
els rebutjats i sobre les causes de rebuig.
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Clàusula 19
Obertura de les proposicions sobre 2), i sobre 3) econòmiques
L’acte d’obertura del sobre 2) se celebrarà a la Sala de Plens de l’Ajuntament de
l’Aldea a les 12 hores del matí del següent dia hàbil després de l’obertura del sobre 1
sinó s’ha de posposar per errors formals o materials en la documentació inclosa en el
primer sobre. En cas que calgui donar tres dies per a la subsanació d’errors en la
documentació administrativa presentada es podrà endarrerir aquesta data fins a que
s’hagi rebut la documentació o fins que la Mesa cregui convenient, sense anar més
enllà de 7 dies a comptar des de la data d’obertura del sobre núm.1 referent a la
documentació administrativa.
En aquest acte, que serà públic, la Mesa de Contractació notificarà els admesos i
exclosos i, seguidament, procedirà a l’obertura del sobre 2 dels licitadors admesos,
que ha de contenir els criteris la ponderació dels quals depenen d’un judici de valor.
Després de la lectura d’aquestes proposicions, la Mesa podrà sol·licitar quants
informes tècnics consideri precisos, per a la valoració de les mateixes de conformitat
als criteris i a les ponderacions establertes en aquest Plec.
La mesa marcarà, en aquest moment, el dia en què s’ha d’obrir el sobre 3 que
contindrà les proposicions econòmiques i aquelles que no depenen d’un judici de valor.
Reunida de nou la Mesa de Contractació, es donarà a conèixer la ponderació
assignada als criteris dependents d’un judici de valor. A continuació es procedirà a
l’obertura del sobre núm.3
Posteriorment la Mesa avaluarà les proposicions econòmiques mitjançant els criteris
de valoració que es recullen en aquest plec i formularà la proposta que estimi pertinent
a l’òrgan de contractació.
La Mesa de Contractació podrà sol·licitar, abans de formular la proposta d’adjudicació
a l’òrgan de contractació, els informes tècnics que consideri necessaris i que tinguin
relació amb l’objecte del contracte.
La Mesa de Contractació, de conformitat amb el que disposa l’art. 320 del TRLCSP,
elevarà les proposicions presentades juntament amb l’acta i la proposta d’adjudicació a
l’òrgan de contractació.
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Clàusula 20
Garantia provisional
No s’exigeix garantia provisional.
Clàusula 21
Garantia definitiva
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La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagués presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa serà la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació,
IVA exclòs. Aquesta garantia podrà prestar-se en qualsevol de les formes previstes en
l’art.96 del TRLCSP. Aquesta garantia es retornarà un cop hagi finalitzat el servei de
forma satisfactòria.
La garantia definitiva haurà de formalitzar-se en un termini de 10 dies hàbils següents
a aquell en què s’hagués rebut el requeriment per presentar la documentació prevista
a la clàusula 31 del present plec, de conformitat amb el previst en l’art.151.2 del
TRLCSP
Clàusula 22
Drets i obligacions de les parts
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les
dades específiques d’aquest plec i del plec de prescripcions tècniques d’aquest
licitació, aquells que resultin de la documentació contractual i la normativa aplicable.
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a) Drets
1.- Percebre la retribució corresponent a la prestació dels serveis en la forma i quantia
que resulti d’aquest Plec i segons la certificació mensual conformada prèviament per
l’Ajuntament.
2.- L’empresa podrà utilitzar com a magatzem d’estris i de productes de neteja i
higiènics necessaris per a la prestació dels serveis, els espais designats i oferts per
l’Ajuntament, amb aquesta destinació específica, als diferents edificis. El contractista
serà responsable del bon ús d’aquests espais.
3.- El personal de l’empresa accedirà als edificis municipals i centres d’ensenyament,
que es detallen al PPT, per dur a terme la prestació del servei de neteja objecte del
contracte, en l’horari previst i pactat per l’Ajuntament.
b) Obligacions
1.- L’adjudicatari estarà obligat a complir les disposicions en matèria laboral, social, de
seguretat i higiene en el treball, fiscal i mediambientals, i qualsevol altre de caràcter
general aplicable.
2.- L’incompliment d’aquestes obligacions o la infracció de les disposicions sobre
seguretat i higiene en el treball per part de l’empresa que resulti adjudicatària del
present contracte, no comportaran cap mena de responsabilitat per a l’Ajuntament de
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l’Aldea. Sens perjudici d’això l’òrgan de contractació podrà requerir al contractista per
tal que acrediti documentalment el compliment de les referides obligacions.
L'adjudicatari haurà de comunicar oportunament a l’Ajuntament de l’Aldea, qualsevol
alteració que impedeixi el compliment de les obligacions esmentades al paràgraf
anterior.
3.- Amb la finalitat de garantir la responsabilitat empresarial, a la que fa referència
l’article 42 de l’Estatut dels Treballadors, i d’acord al contingut del seu paràgraf 1er,
l’adjudicatari haurà d’estar al corrent, durant la vigència d’aquest contracte, del
pagament de les quotes de la Seguretat Social dels treballadors per ell absorbits per
als presents serveis, les condicions de contractació dels quals i el seu compliment, són
responsabilitat exclusiva del mateix.
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4.- Als efectes de la comprovació d’aquest extrem, caldrà lliurar en cas de que
l’Ajuntament de l’Aldea ho requereixi, còpia dels justificants dels pagaments a la
Seguretat Social del personal al seu càrrec (TC1 i TC2).
5.- La contractació per part de l’adjudicatari del personal necessari per a la prestació
del servei objecte del contracte, no confereix als treballadors la condició de funcionaris
ni crea cap relació laboral o de dependència respecte de l’Ajuntament de l’Aldea, sinó
que aquest personal dependrà única i exclusivament del contractista sense crear cap
vincle amb l’Ajuntament.
6.- En el cas d’accident o perjudici de qualsevol gènere que pugui succeir als
treballadors al càrrec de l’adjudicatari en ocasió de l’execució dels treballs sol•licitats,
el contractista complirà tot allò que disposen les normes vigents sota la seva
responsabilitat, sense que aquesta afecti de cap manera l’Ajuntament de l’Aldea.
7.- Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la
seva afiliació i situació d’alta a la seguretat social, prèviament a l’inici de l’execució del
contracte. Durant la vigència del contracte caldrà comunicar prèviament a l’Ajuntament
qualsevol substitució o modificació d’aquelles persones i acreditar que la seva situació
legal s’ajusta a dret.
8.- Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries
per minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar d’acord amb la legislació
vigent (correcta gestió dels residus, correcta gestió dels embalatges, minimitzar el
soroll etc)
9.- El contractista resta obligat al compliment del contracte dins del termini total fixat
per a la seva realització, i també dins els terminis parcials assenyalats en el present
plec.
10.- La contractació per part de l’adjudicatari d'una empresa externa escollida per
l'Ajuntament per realitzar el Control de Qualitat, l'import serà de fins l'1% del total de la
facturació anual. En cas que aquesta verificació la fessin els serveis tècnics de
l'Ajuntament, aquest 1% es destinaria, si escaigués, a la millora de la qualitat del
servei, d'acord amb les observacions resultants de l'esmentat control
Clàusula 23
Modificació del contracte
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No es preveuen modificacions en el present contracte, tret de les excepcions previstes
a l’art.107 del TRLCSP
Clàusula 24
Règim de pagament
El contractista presentarà factures mensuals
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Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats
compreses en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic han de
presentar factures electròniques d’acord amb la normativa vigent, tot complint, en el
seu cas, els requeriments tècnics detallats en el portal de tràmits del proveïdor de la
seu electrònica de l’Ajuntament de l’Aldea.
Clàusula 25
Revisió de preus
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Les factures s'han de presentar en el Registre de Factures de l’Ajuntament de
L’Aldea, depenent de la Intervenció General, que és l'òrgan que té les competències
en matèria de comptabilitat, i han d'incloure la identificació del destinatari de la
contractació ..

No es preveu la revisió del preu del contracte.
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El pagament es realitzarà per l’Ajuntament de l’Aldea, en els terminis establerts en
l’article 216.4 TRLCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels TC1 i
TC2 del personal destinat a l'execució del contracte, als efectes de comprovar que es
troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social.

1.- La interrupció total o parcial del servei durant dos dies hàbils consecutius per causa
no justificada.

Clàusula 26
Causes de resolució
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s’assenyalen en aquest Plec i
en els fixats en els articles 223 a 225, i arts. 308 i 309 del TRLCSP i s’acordarà per
l’òrgan de contractació, d’ofici o a instància del contractista.
Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la garantia
definitiva, sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a
l’Administració, en el que excedeixi l’import de la garantia. Seran causes de resolució:
-

El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per
contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 60 del TRLCSP o als
presents Plecs durant l’execució del contracte, quan a criteri de l’Ajuntament de
l’Aldea puguin derivar-se perjudicis per a l’interès públic.

-

L’incompliment de les obligacions contractuals següents així com de qualsevol
altra, sens perjudici d’allò que disposa la clàusula següent, referida a les penalitats:
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2.- En el cas de vaga legal, l’empresa adjudicatària es compromet a oferir solucions
que garanteixen els serveis mínims imprescindibles que determini l’administració.
3.- No aplicar al contracte els mitjans personals i materials ofertats.
4.- No prestar el servei directament, llevat dels casos permesos per la normativa
vigent.
5.- L’incompliment de la normativa higiènic-sanitària i/o la manca de neteja evident i
manifesta en qualsevol dels centres, segons el previst en el PPT.
6-. Qualsevol incompliment de les obligacions del contractista quan se’n derivi greu
pertorbació en el funcionament dels serveis.
7.- La omissió de la pòlissa de responsabilitat civil.
8.- Falsejar informació, documentació o dades aportades pel control del servei
9.- L’incompliment de les obligacions econòmiques derivades del contracte així com
l’incompliment de les obligacions tributàries, de seguretat social i de seguretat i salut
en el treball.
L’extinció i resolució del contracte comportarà la suspensió dels treballs de l’empresa
contractista, a partir del moment que l’Ajuntament de l’Aldea disposi dels medis per
efectuar-los, i així ho comuniqui formalment a l’empresa. Fins aquest moment,
l’empresa estarà obligada a mantenir els treballs i garantir la prestació del servei.
Clàusula 27
Règim d’infraccions i sancions
27.1 Infraccions
Seran infraccions molt greus:
a. No aplicar al contracte els mitjans personals i materials ofertats, i els que resultin
suficients per l’execució eficaç de l’objecte del contracte.
b. No prestar el servei directament, llevat dels casos permesos per la normativa vigent.
c. L’incompliment de la normativa higiènic-sanitària i/o la manca de neteja evident i
manifesta en qualsevol dels centres, segons el previst en el PPT.
d. Qualsevol incompliment de les obligacions del contractista quan se’n derivi greu
pertorbació en el funcionament dels serveis.
e. La omissió de la pòlissa de responsabilitat civil.
f. Falsejar informació, documentació o dades aportades pel control del servei
g L’incompliment de les obligacions econòmiques derivades del contracte així com
l’incompliment de les obligacions tributàries, de seguretat social i de seguretat i salut
en el treball.
h.-La interrupció total o parcial del servei durant dos dies hàbils consecutius per causa
no justificada.
i.-. La reiteració en la comissió de faltes greus.
Seran infraccions greus:
a. L’incompliment dels horaris.
b. La prestació deficient del servei.
c. L’ús negligent o inadequat dels estris, parament, material i instal·lacions posats a
disposició del contractista.
d. Qualsevol incompliment de les obligacions del contractista del que se’n derivi
pertorbació en el funcionament del servei.
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e. Manca de respecte als ciutadans o personal municipal.
f. Incompliment de qualsevol requeriment de l’Ajuntament per esmenar deficiències en
la prestació de serveis
g. L’abonament en la prestació dels serveis en algun centre durant una jornada
complerta de treball sense previ avís i autorització per escrit de l’Ajuntament.
h. .La no disponibilitat de la maquinària requerida o del material necessari durant tres
dies continuats.
i. Incompliment de comunicació de les variacions de personal així com del responsable
de l’empresa.
j. La no realització de les tasques que formin part del servei contractat durant els
horaris i freqüències establertes o sol·licitats per l’Ajuntament.
k.-La reiteració en la comissió de faltes lleus.
Seran infraccions lleus:

MARIA ROSA PONS FERRER

Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2

06/02/2018 SECRETARIA-INTERVENTORA SIMON FALCÓ MORESO

06/02/2018 REGIDOR SERVEIS
MUNICIPALS

Serà infracció lleu qualsevol incompliment de les obligacions del contractista quan no
se’n derivi pertorbació greu o molt greu en el funcionament del servei. En particular:
a. El comportament irregular del personal de l’empresa.
b .Manca d’uniformes reglamentaris del personal o el seu mal estat.
c. Cobriment de les presències inferior al 100% durant tres dies seguits o 6 alterns en
el mateix mes en qualsevol centre.
d. Discussions entre els operaris.
e. Utilització de materials o equips diferents als estipulats sense comunicació prèvia a
l’Ajuntament
27.2 Sancions
a Les infraccions molt greus seran sancionades amb multa entre 3001€ i 6000€
b. Les infraccions greus seran sancionades amb multa entre 1501€ i 3000€
c. Les infraccions lleus seran sancionades amb multa entre 300€ i 1500€.
En el supòsit de comissió d’una infracció molt greu per part del contractista,
l’Ajuntament podrà optar bé per la resolució del contracte o bé per la imposició de la
sanció corresponent.
27.3 Procediment sancionador
La imposició de sancions requerirà tramitació d’expedient contradictori, amb audiència
prèvia la contractista. Es produeix reiteració per la comissió de més d’una infracció en
el termini d’un any, sempre que hagi estat declarat mitjançant resolució administrativa
o judicial de caràcter ferm.
Per fer efectiu el pagament de les esmentades penalitats es tindrà en compte
l’establert a l’art. 212.8 del TRLCSP.
27.4 Subcontractació
Respecte l’incompliment de la clàusula 30 d’aquest Plec, constitueix una infracció que
serà qualificada de greu i quina sanció equivaldrà a un 50% de l’import del
subcontracte.
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Clàusula 28
Termini de recepció de les prestacions del contracte
No s’estableix termini especial de recepció i cada feina s’haurà de pactar puntualment
entre l’Ajuntament i l’empresa adjudicatària.
Clàusula 29
Cessió del contracte
L’adjudicatari solament podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que neixin del
contracte, mitjançant l’autorització prèvia i expressa de l’Ajuntament de l’Aldea, i de
conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 226 del TRLCSP.

MARIA ROSA PONS FERRER

Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2

06/02/2018 SECRETARIA-INTERVENTORA SIMON FALCÓ MORESO

06/02/2018 REGIDOR SERVEIS
MUNICIPALS

Clàusula 30
Subcontractació
L’adjudicatari només podrà subcontractar utillatge específic i necessari per a la
prestació del servei com ara: elevadors, carretons, contenidors higiènics....i sempre
amb l’autorització expressa de l’Ajuntament, tot tenint en compte la limitació recollida a
l’art. 227.2 apartat e) del TRLCSP
Clàusula 31
Presentació de documentació i constitució de la garantia definitiva pel licitador
proposat com adjudicatari
El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 10
dies hàbils comptadors des de l’endemà de la recepció del requeriment que preveu
l’article 151.2 del TRLCSP haurà de:
- Acreditar la constitució de la garantia definitiva.
- Presentar els següents documents:
a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o
document que el substitueixi. Quan no actuï en nom propi o es tracti de societat o
persona jurídica, a més del seu DNI, haurà d’aportar l’escriptura de nomenament
de càrrec social o bé el poder notarial per representar a la persona o entitat, i
l'escriptura de constitució o d’adaptació, si escau, de la societat o entitat i/o
aquella en què consti el darrer objecte social vigent, en el que hauran d’estar
compreses les prestacions objecte del contracte. Així mateix, els actes i acords
continguts en les escriptures abans assenyalades hauran d’estar inscrits en el
corresponent Registre quan l’esmentada inscripció els sigui exigible. En el cas
que no ho fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant l’escriptura o document
de constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si s’escau, en el corresponent
registre oficial.
Caldrà que la documentació que acrediti la representació i les facultats del
licitador sigui validada per la Secretaria de l’Ajuntament de l’Aldea.
Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea hauran
d’acreditar la seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles
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58 i 72 del TRLCSP, mitjançant la inscripció en els registres comercials o
professionals que s’estableixen a l’annex I del RGLCAP.
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de
conformitat amb el que disposen els articles 55 i 72 del TRLCSP.
b) Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
c) La documentació la solvència econòmica i financera i tècnica o professional, així
com la documentació que acrediti la disposició dels mitjans que es va
comprometre a adscriure al contracte en els termes de la clàusula 12 del present
Plec.
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d) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les
declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible.
Aquelles empreses que estiguin inscrites en el Registre de Licitadors de la Generalitat
de Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat restaran eximides de presentar
la documentació referida si consta en el Registre de Licitadors, sempre que aportin la
diligència d’inscripció i la declaració responsable que les circumstàncies reflectides en
la diligència no han experimentat cap variació.
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, es procedirà en els
termes assenyalats a l’article 151 TRLCSP.
Clàusula 32
Formalització del contracte
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 156 del
TRLCSP. En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari
s’obliga a formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies
hàbils a comptar des del següent al de la notificació de l’adjudicació.
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà
d’estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte.
Clàusula 33
Obligacions laborals, socials,
mediambientals del contractista

fiscals,

de

protecció

de

dades

personals,

i

El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d'integració social de les
persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de
dades personals, i en matèria mediambiental.
Clàusula 34
Assegurances
L’adjudicatari s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil
per un import mínim de 2.000.000.- euros.
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Clàusula 35
Confidencialitat de la informació
D’acord amb l’article 140.2 del TRLCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte.
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del
coneixement de la informació de referència
De conformitat amb l’article 140.1 del TRLCSP, l’òrgan de contractació no podrà
divulgar la informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i
justificada, per aquests com a confidencial
En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té
caràcter confidencial.
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Clàusula 36
Domicili a efectes de notificacions
Tret de manifestació en contrari per part del contractista, formalitzada per escrit de
forma fefaent o bé mitjançant compareixença, el domicili del contractista per tal
d’efectuar tota mena de notificacions i tràmits en relació amb l’expedient de la present
contractació serà el que figuri en el contracte corresponent.
Clàusula 37
Lloc de prestació/realització de l’objecte del contracte
El lloc fixat per a la prestació dels servei objecte del contracte és el previst a les
clàusula 1 d’aquest Plec i del PPT d’aquest contracte.
Clàusula 38
Responsable del contracte
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 52 del
TRLCSP, al regidor delegat d’obres i serveis municipals.
DADES ESPECÍFIQUES:
Clàusula 39
Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l’objecte del contracte
L’Ajuntament de l’Aldea es reserva la realització de comprovacions sobre la qualitat de
l’objecte del contracte, a la seva acceptació o facturació, pels mitjans següents:
- Inspecció tècnica i/o control de prestació i de qualitat.
L’adjudicatari està obligat a assumir les despeses derivades de les comprovacions fins
al límit de l’1% del pressupost de licitació.
Clàusula 40
Protecció de dades de caràcter personal
L'adjudicatari s'obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les
contingudes a l'article 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
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desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Reglament de
desenvolupament de la Llei de Protecció de dades, aprovat per RD 1720/2007, de 21
de desembre.
En qualsevol cas, l'adjudicatari no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i
suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de
l'òrgan competent de l’Ajuntament o en el seu cas de la Diputació de Tarragona. En el
cas que el personal vinculat a l'empresa adjudicatària tingués accés, directe o
indirecte, a dades o informacions de caràcter personal, l'empresa els exigirà el
compliment del deure de secret respecte de les dades i informacions a què haguessin
pogut tenir accés en el desenvolupament de l'activitat o servei prestat.
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Clàusula 41
Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial
En suposar l’execució del contracte la intervenció de mitjans personals o tècnics del
contractista a les dependències l’Ajuntament de l’Aldea, i en funció del risc que
comporta, l’adjudicatari, en un termini màxim de deu dies naturals a comptar des del
següent al de la formalització del contracte i amb caràcter previ a l’inici dels treballs,
restarà obligat a elaborar i trametre a l’Ajuntament de l’Aldea un pla de prevenció de
riscos laborals, d’acord amb les bases que pugui lliurar-li el mateix Ajuntament.
Dita planificació implementarà les previsions contingudes a la normativa general de
prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut en el treball, relatives a l’avaluació
dels riscos detectats i les mesures específiques a adoptar per eliminar o reduir i
controlar els esmentats riscos. Així mateix, l’adjudicatari haurà d’acreditar, en el termini
assenyalat al paràgraf anterior, el compliment del deure d’informació i formació als
treballadors implicats en els treballs d’execució esmentats en relació a la planificació
preventiva efectuada amb motiu de la concurrència empresarial.
Per tal de garantir durant l’execució del contracte l’aplicació coherent i responsable
dels principis d’acció preventiva i dels mètodes de treball, així com el control de la
interacció de les diferents activitats desenvolupades a les dependències de
l’Ajuntament i l’adequació entre els riscos existents i les mesures aplicades,
s’estableixen els següents medis de coordinació:
- La celebració de reunions periòdiques entre l’Ajuntament i el contractista.
- Les reunions conjuntes dels comitès de seguretat i salut de l’Ajuntament i del
contractista o en el seu defecte, amb els delegats de prevenció.
- L’impartiment d’instruccions.
- L’establiment conjunt de mesures específiques de prevenció dels riscos existents en
el centre de treball que puguin afectar els treballadors de l’Ajuntament i del contractista
o de procediments o protocols d’actuació.
Clàusula 42.
Subrogació del personal
L'adjudicatari està obligat a complir, de manera especial, la normativa sobre successió
d'empresa regulada a l'Estatut dels Treballadors i de subrogació de personal prevista
als convenis col·lectius del sector.

Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63
e-mail: ajuntament@laldea.cat

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

29903dcf193743d2987edf22afd126d5002

Url de validació

http://srv-aldea2/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Als efectes previstos a l’art. 120 del TRLCSP, es fa constar que l’empresa EVOBAC
Integral Services SL EVOBAC Integral Services és l’actual contractista del servei de
neteja d’edificis municipals.
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El llistat del personal adscrit al servei afectat per la subrogació es el següent:
Categoria

Antiguitat
01/10/1999

Jornada
setmanal
32,50 H/S

Tipus de
contracte
C-289

NETEJADORA
(T.E.V)
NETEJADORA
(I.C.B)
NETEJADORA
(P.C.A.)
NETEJADORA
(I.CH.)
NETEJADORA
(A.F.G)

11/12/2017

32,50 H/S

C-501

08/10/1999

32,50 H/S

C-289

04/09/2008

22,50 H/S

C-200

30/08/2006

22,50 H/S

C-289

Clàusula 43
Facultat de l’Ajuntament de l’Aldea sobre manteniment d’estàndards de qualitat en la
prestació del servei
El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions
equivalents als criteris econòmics que van servir de base per a l'adjudicació del
contracte i el personal que adscrigui a la prestació del servei haurà d'observar els
nivells mínims de comportament i les regles de decòrum adients a la prestació
contractada; quan alguna de les persones no observi aquests nivells i regles,
l’Ajuntament n’informarà al contractista i aquell haurà de substituir-la en el termini més
breu possible.
El contractista haurà de disposar de personal suplent amb la formació i l'experiència
suficients per poder substituir les persones que prestin els serveis objecte del
contracte en supòsits de vacances, absències i/o malalties.
Clàusula 44
Sistema de determinació del preu del contracte
El preu del contracte s’ha determinat, d’acord amb la justificació que consta en
l’expedient, en base a :
Preus referits a components de la prestació
Preus referits a unitats d'execució o de temps
X Una combinació de vàries de les modalitats anteriors
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La Secretària-Interventora que subscriu, informa favorablement el present Plec de
Clàusules Administratives, la qual cosa es fa constar als efectes del que disposa la
disposició addicional segona punt set del RDL 3/2011, de 14 de novembre de 2011.
La Secretària

MARIA ROSA PONS FERRER
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