Document electrònic
Número de validació: 13523425271471341231

Contractació i Patrimoni

Identificació de l’expedient
Núm.Exp.: 384/2021/eCONT

COM A SECRETARI GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ,
CERTIFICO: Que, a reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta
corresponent, el Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 8 de novembre de 2021, va
adoptar per unanimitat l'acord següent:
2. Contractació i Patrimoni.
Número: 384/2021/eCONT.
APROVAR L’ESMENA D’ERROR MATERIAL DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I ELS ANNEXOS DEL PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DELS SERVEIS DE NETEJA DE
LES DEPENDÈNCIES, EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT
DE VILANOVA I LA GELTRÚ, INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL
(IMET), OALP VÍCTOR BALAGUER, COMPANYIA D’AIGÜES, ORGANISME
AUTÒNOM ASSISTÈNCIA INTEGRAL SOCIAL I SANITÀRIA (AISSA) I EPEL
NEÀPOLIS.
Relació de fets
Primer.- El Ple Municipal de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en data 13 de setembre
de 2021, va aprovar el plec de prescripcions tècniques particulars, el plec de clàusules
administratives particulars (PCAP) i l’expedient de contractació mitjançant procediment
obert subjecte a regulació harmonitzada, per a la contractació dels serveis de neteja de
les dependències, edificis i equipaments municipals de l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú, IMET, OALPVB, Companyia d’Aigües, AISSA i EPEL Neàpolis, d’acord amb
l’article 156 de la LCSP, per un període de tres (3) anys, prorrogable per dos (2) anys
més anualment, en cinc (5) lots, amb un pressupost anual de licitació de 2.170.170,01€,
més 455.735,70€ corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 2.625.905,71€.
Segon.- En data 16 de setembre de 2021 es va remetre anunci de licitació al DOUE, a la
vegada que també es va publicar al Perfil del Contractant, obrint-se el termini de
presentació d’ofertes fins el dia 12 de novembre de 2021.
Tercer.- En data 26 d’octubre, la tècnica responsable de Serveis Generals i Compres ha
emès l’informe que es transcriu a continuació:
“Assumpte: Modificar el pressupost base de licitació, el valor estimat del contracte, i els annexos
1 i 2 del plec de prescripcions tècniques particulars, per a la contractació dels serveis de neteja de
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les dependències, edificis i equipaments municipals de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Institut
Municipal d’Educació i Treball, Organisme Autònom Víctor Balaguer, Companyia d’Aigües,
Organisme Autònom Assistència Integral Social i Sanitària (AISSA) i EPEL Neàpolis.
Expedient núm. 384/2021/eCONT
Fets:
1. El Ple Municipal del 13 de setembre de 2021 va acordar aprovar l’expedient de
contractació, l’obertura del procediment d’adjudicació i els plecs de prescripcions
tècniques particulars i de clàusules administratives particulars, per a la contractació dels
serveis de neteja de les dependències, edificis i equipaments municipals de l’Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú, IMET, OALPVB, Companyia d’Aigües, AISSA i EPEL Neàpolis, per
procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, d’acord amb l’article 156 de la
LCSP, per un període de tres (3) anys, prorrogable per dos (2) anys més anualment, en
cinc (5) lots, amb un pressupost anual de licitació de 2.170.170,01 euros, més 455.735,70
euros corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 2.625.905,71 euros; i els següents
tipus desglossats per lots i grup:
Lot

Pressupost base

Lot 1: Ajuntament, IMET,
OAPVB

21% IVA

Total

1.810.607,98 €

380.227,68 €

2.190.835,66 €

15.953,44 €

3.350,22 €

19.303,66 €

280.829,00 €

58.974,09 €

339.803,09 €

Lot 4: Neàpolis

18.821,64 €

3.952,54 €

22.774,18 €

Lot 5: Centre Cívic Molí de
Vent i La Geltrú

43.957,95 €

9.231,17 €

53.189,12 €

2.170.170,01 €

455.735,70 €

2.625.905,71 €

Lot 2: Companyia d’Aigües
Lot 3: AISSA

TOTAL

2. Segons l’acord del Ple, l’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es
contraurà amb càrrec a les partides pressupostàries del pressupost de 2022 indicades en
el quadre infra del pressupost vigent, i a les aplicacions que s’habilitin en els propers
exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte. L’autorització o realització del
contracte es subordina, en qualsevol cas, a l’existència de crèdit a cada exercici
pressupostari. Preveient l’inici del contracte l’1 de gener de 2022, la distribució de la
despesa, IVA inclòs, es va establir tal com segueix:

LOT
1
2

Aplicació pressupostària

2022

2023

2024

02.9200.2270000 Neteja edificis

2.190.835,66 €

2.190.835,66 €

2.190.835,66 €

Pressupost Companyia d'Aigües
de Vilanova

19.303,66 €

19.303,66 €

19.303,66 €
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3
4
5

Pressupost AISSA

339.803,09 €

339.803,09 €

339.803,09 €

Pressupost EPEL Neàpolis

22.774,18 €

22.774,18 €

22.774,18 €

02.9200.2270000 Neteja edificis

53.189,12 €

53.189,12 €

53.189,12 €

3. En data 16 de setembre de 2021 es va publicar l’anunci de licitació d’aquest contracte al
perfil del contractant, amb termini de finalització de presentació de les ofertes fins el 17
d’octubre a les 23:59h.
4. En data 25 d’octubre de 2021, la gerent de l’Organisme Municipal d’Assistència Integral
Social i Sanitària ha emès l’informe que es transcriu a continuació:
“En el procés de contractació i obertura del procediment d’adjudicació per a la contractació
dels serveis de neteja de les dependències, edificis i equipaments municipals de
l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Institut Municipal d’Educació i Treball, Organisme
autònom Victor Balaguer, Companyia d’aigües, Organisme Autònom Assistència Integral
Social i Sanitària (AISSA) i EPEL Neàpolis (expedient 384/2021/eCONT), s’ha detectat un
error en la determinació del preu del lot 3, corresponent a l’OAM AISSA.
Aquest error es deu a que el preu de sortida del cost/hora i el complement per dia festiu
està per sota conveni, i concretament perquè no es va tenir en compte els costos de la
seguretat social en el complement de festius. La detecció d’aquest error, que situava el
preu per sota del llindar del conveni laboral, obliga a la modificació dels Plecs de
condicions.
Una vegada fets de nous els càlculs, els costos del lot 3 son els següents:
LOT 3
Preu/hora
màxim de
licitació
(sense IVA)

Unitats

Total
programat

Total serveis
extraordinaris

Hora netejador/a
laborable diürna
Hora netejador/a en
dies festius
Hora netejador/a
nocturna
Hora operari
especialista laborable
diürn
Total programat
Hora netejador/a
laborable diürna
Hora netejador/a en
diumenge o festius
Hora netejador/a

Total (sense
IVA)

13.591,00

15,00 €

203.865,00 €

2178,00

23,00 €

50.094,00 €

0,00

17,00 €

- €

740,00
16.509,00

15,00 €
,

11.100,00 €
265.059,00 €

No es preveu
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Total reforç
COVID

nocturna
Hora operari
especialista
Total imprevistos
Hora netejador/a
laborable diürna
Hora netejador/a en
diumenges o festius
Hora netejador/a
nocturna
Hora operari
especialista laborable
diürn
Total reforç COVID

0,00

- €

1352,00

15,00 €

20.280,00 €

286,00

23,00 €

6.578,00 €

0,00

17,00 €

- €

0,00

15,00 €

- €

1638,00

26.858,00 €

Import anual sense IVA

291.917,00 €

IVA

61.302,57 €

TOTAL ANUAL IVA INCLÒS

353.219,57 €

5. Atès que l’esmena de l’error detectat afecta al pressupost base de licitació de la totalitat
del contracte, que passa a ser de 2.181.258,01€ (IVA exclòs), així com al valor estimat de
tot el contracte, que passa a ser de 11.161.290,05€ (IVA exclòs), es proposa modificar el
plec de clàusules administratives particulars en els punts que es citen a continuació:
a) Apartat B2. Pressupost base de licitació:
On diu:
El pressupost base de licitació total és de 2.170.170,01 euros anuals més 455.735,70 euros
corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 2.625.905,71 euros. El pressupost base de
licitació per cada lot és el següent:
Lot
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5

Pressupost base

21% IVA
1.810.607,98 €
15.953,44 €
280.829,00 €
18.821,64 €
43.957,95 €
2.170.170,01 €

380.227,68 €
3.350,22 €
58.974,09 €
3.952,54 €
9.231,17 €
455.735,70 €

Total
2.190.835,66 €
19.303,66 €
339.803,09 €
22.774,18 €
53.189,12 €
2.625.905,71 €

Ha de dir:
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El pressupost base de licitació total és de 2.181.258,01 euros anuals més 458.064,18 euros
corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 2.639.322,19 euros. El pressupost base de
licitació per cada lot és el següent:
Lot

Pressupost base

Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5

21% IVA
1.810.607,98 €
15.953,44 €
291.917,00 €
18.821,64 €
43.957,95 €
2.181.258,01 €

Total

380.227,68 €
3.350,22 €
61.302,57 €
3.952,54 €
9.231,17 €
458.064,18 €

2.190.835,66 €
19.303,66 €
353.219,57 €
22.774,18 €
53.189,12 €
2.639.322,19 €

On diu:
El desglossament de costos considerats en el pressupost base de licitació per cada lot és el
següent:
Lot 1
(Ajuntament,
IMET, OAPVB)

Costos directes:
Cost/hora treballador
(retribució bruta, més
càrregues socials,
previsió absentisme,
1.631.998,74 €
previsió augments de
salari per antiguitat).
Productes de neteja,
amortització de
vehicles i maquinària
Costos indirectes,
benzina/electricitat,
80.689,32 €
costos administratius
i financers
97.919,92 €
Benefici industrial
Total pressupost base,
per lots, sense IVA
21% IVA
Total pressupost base,
per lots, IVA inclòs

Lot 2
(Companyia
d'Aigües)

Lot 3 (AISSA)

Lot 4
(Neàpolis)

Lot 5 (CC
Molí de
Vent, CC
Geltrú)

13.408,54 €

248.872,00 €

16.749,86 €

37.197,94 €

1.744,61 €

17.024,68 €

1.006,63 €

4.528,13 €

800,29 €

14.932,32 €

1.065,16 €

2.231,88 €

1.810.607,98 €

15.953,44 €

280.829,00 €

380.227,68 €

3.350,22 €

58.974,09 €

2.190.835,66 €

19.303,66 €

339.803,09 €

18.821,64 € 43.957,95 €
3.952,54 €

9.231,17 €

22.774,18 € 53.189,12 €

Ha de dir:
El desglossament de costos considerats en el pressupost base de licitació per cada lot és el
següent:
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Lot 1
Lot 2
(Ajuntament, (Companyia Lot 3 (AISSA)
IMET, OAPVB) d'Aigües)
Costos directes:
Cost/hora treballador
(retribució bruta, més
càrregues socials,
previsió absentisme,
previsió augments de
salari per antiguitat).
Productes de neteja,
amortització de vehicles i
maquinària
Costos indirectes,
benzina/electricitat,
costos administratius i
financers
Benefici industrial
Total pressupost base,
per lots, sense IVA
21% IVA
Total pressupost base,
per lots, IVA inclòs

Lot 4
(Neàpolis)

Lot 5 (CC
Molí de
Vent, CC
Geltrú)

1.631.998,74 €

13.408,54 €

248.842,00 €

16.749,86 €

37.197,94 €

80.689,32 €

1.744,61 €

28.144,48 €

1.006,63 €

4.528,13 €

97.919,92 €

800,29 €

14.930,52 €

1.065,16 €

2.231,88 €

1.810.607,98 €

15.953,44 €

291.917,00 €

380.227,68 €

3.350,22 €

61.302,57 €

2.190.835,66 €

19.303,66 €

353.219,57 €

18.821,64 € 43.957,95 €
3.952,54 €

9.231,17 €

22.774,18 € 53.189,12 €

On diu:
En base a aquests costos, s’han establert els preus unitaris, que, multiplicats per l’estimació
d’hores anuals, configuren el pressupost base de licitació:
LOT 3

Unitats

Hora netejador/a laborable
diürna
Total
programat

Total (sense IVA)

13.591,00

15,00 €

203.865,00 €

Hora netejador/a en dies
festius

2178,00

18,50 €

40.293,00 €

Hora operari especialista
laborable diürn

740,00

15,00 €

11.100,00 €

16509,00

,

255.258,00 €

Total programat
Total serveis

Preu/hora
màxim de
licitació
(sense IVA)

Hora netejador/a laborable

No es preveu
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extra-

diürna

ordinaris

Hora netejador/a en
diumenge o festius
Hora netejador/a nocturna
Hora operari especialista
Total imprevistos

Total reforç
COVID

Hora netejador/a laborable
diürna
Hora netejador/a en
diumenges o festius
Total reforç COVID

0,00

- €

1352,00

15,00 €

20.280,00 €

286,00

18,50 €

5.291,00 €

1638,00

25.571,00 €

Import anual sense IVA

280.829,00 €

IVA

58.974,09 €

TOTAL ANUAL IVA INCLÒS

339.803,09 €

Ha de dir:
En base a aquests costos, s’han establert els preus unitaris, que, multiplicats per l’estimació
d’hores anuals, configuren el pressupost base de licitació:
LOT 3
Preu/hora
màxim de
licitació
(sense IVA)

Unitats

Total
programat

Total serveis
extraordinaris

Hora netejador/a laborable
diürna
Hora netejador/a en dies
festius
Hora netejador/a nocturna
Hora operari especialista
laborable diürn
Total programat
Hora netejador/a laborable
diürna
Hora netejador/a en diumenge
o festius
Hora netejador/a nocturna
Hora operari especialista

Total (sense
IVA)

13.591,00

15,00 €

203.865,00 €

2178,00

23,00 €

50.094,00 €

0,00

17,00 €

- €

740,00
16509,00

15,00 €
,

11.100,00 €
265.059,00 €

Total imprevistos

No es preveu

0,00

- €
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Total reforç
COVID

Hora netejador/a laborable
diürna
Hora netejador/a en
diumenges o festius
Hora netejador/a nocturna
Hora operari especialista
laborable diürn
Total reforç COVID

1352,00

15,00 €

20.280,00 €

286,00

23,00 €

6.578,00 €

0,00

17,00 €

- €

0,00

15,00 €

1638,00

- €
26.858,00 €

Import anual sense IVA

291.917,00 €

IVA

61.302,57 €

TOTAL ANUAL IVA INCLÒS

353.219,57 €

b) Apartat B3. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul:
On diu:
El valor estimat del contracte es fixa en 11.105.850,07 €, exclòs l’IVA, amb aquesta distribució per
anys:

VE prestació

VE eventuals
pròrrogues

2022

2.170.170,01 €

- €

2023

2.170.170,01 €

Any

2024

VE modificacions
previstes*

SUMA

2.170.170,01 €
2.170.170,01 €
255.000,00 €

2.170.170,01 €

2025

2.170.170,01 €

2026

2.170.170,01 €

2.170.170,01 €
2.170.170,01 €
2.170.170,01 €
11.105.850,07 €

Ha de dir:
El valor estimat del contracte es fixa en 11.161.290,05 €, exclòs l’IVA, amb aquesta distribució per
anys:

Any

2022

VE prestació

2.181.258,01 €

2023

2.181.258,01 €

2024

2.181.258,01 €

VE eventuals
pròrrogues

VE modificacions
previstes*

SUMA

2.181.258,01 €

- €
255.000,00 €

2.181.258,01 €
2.181.258,01 €
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2025

2.181.258,01 €

2.181.258,01 €

2026

2.181.258,01 €

2.181.258,01 €
11.161.290,05 €

On diu:
El mètode de càlcul per determinar l’import del valor estimat del contracte és el següent:

Lot 1
(Ajuntament,
IMET, OAPVB)

Lot 2
(Companyia
d'Aigües)

1.810.607,98 €

15.953,44 €

280.829,00 € 18.821,64 €

43.957,95 €

2.170.170,01 €

2022 1.810.607,98 €

15.953,44 €

280.829,00 €

18.821,64 €

43.957,95 €

2.170.170,01 €

2023 1.810.607,98 €

15.953,44 €

280.829,00 €

18.821,64 €

43.957,95 €

2.170.170,01 €

2024 1.810.607,98 €

15.953,44 €

280.829,00 €

18.821,64 €

43.957,95 €

2.170.170,01 €

15.953,44 €

280.829,00 €

18.821,64 €

43.957,95 €

2.172.195,01 €

15.953,44 €

280.829,00 €

18.821,64 €

43.957,95 €

2.172.196,01 €

- €

- €

- €

5.000,00 €

255.000,00 €

a) Pressupost
base de licitació
per any

Lot 3 (AISSA)

Lot 4
(Neàpolis)

Lot 5 (CC
Molí de Vent,
CC Geltrú)

Total

b) 1a pròrroga
2025 1.810.607,98 €
b) 1a pròrroga
2026 1.810.607,98 €
c) Modificacions
previstes

250.000,00 €
9.303.039,92 €

79.767,20 € 1.404.145,00 € 94.108,20 €

224.789,75 € 11.105.850,05 €

Ha de dir:

El mètode de càlcul per determinar l’import del valor estimat del contracte és el següent:
Lot 1
(Ajuntament,
IMET, OAPVB)
a) Pressupost
base de licitació
per any

Lot 2
(Companyia Lot 3 (AISSA)
d'Aigües)

Lot 4
(Neàpolis)

Lot 5 (CC
Molí de Vent,
CC Geltrú)
43.957,95 €

Total

1.810.607,98 € 15.953,44 €

291.917,00 € 18.821,64 €

2.181.258,01 €

2022

1.810.607,98 €

15.953,44 €

291.917,00 €

18.821,64 €

43.957,95 €

2.181.258,01 €

2023

1.810.607,98 €

15.953,44 €

291.917,00 €

18.821,64 €

43.957,95 €

2.181.258,01 €
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2024

1.810.607,98 €

15.953,44 €

291.917,00 €

18.821,64 €

43.957,95 €

2.181.258,01 €

1.810.607,98 €

15.953,44 €

291.917,00 €

18.821,64 €

43.957,95 €

2.181.258,01 €

1.810.607,98 €

15.953,44 €

291.917,00 €

18.821,64 €

43.957,95 €

2.181.258,01 €

250.000,00 €

- €

- €

- €

5.000,00 €

255.000,00 €

79.767,20 € 1.459.585,00 €

94.108,20 €

b) 1a pròrroga
2025
b) 1a pròrroga
2026
c) Modificacions
previstes

9.303.039,92 €

224.789,75 € 11.161.290,05 €

On diu:

L’aplicació pressupostària serà amb càrrec a aquestes partides pressupostàries del pressupost
vigent i a les aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin a la durada
del contracte. L’autorització o realització del contracte es subordina, en qualsevol cas, a
l’existència de crèdit a cada exercici pressupostari:
LOT Dades de facturació

1

Aplicació
pressupostària

Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú,
NIF P0830800I

02.9200.227000
0 Neteja edificis

Companyia
d'Aigües de
Vilanova i la Geltrú,
SAM, NIF
A63610851

2022

2023

2024

2.190.835,66 €

2.190.835,66 €

2.190.835,66 €

Pressupost
Companyia
d'Aigües de
Vilanova

19.303,66 €

19.303,66 €

19.303,66 €

Organisme
Municipal
d'Assistència
Integral Social i
Sanitària, NIF
Q0802238F

Pressuposst
AISSA

339.803,09 €

339.803,09 €

339.803,09 €

4

EPEL Neàpolis, NIF
Q0801572I

Pressupost EPEL
Neàpolis

22.774,18 €

22.774,18 €

22.774,18 €

5

Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú,
NIF P0830800I

02.9200.227000
0 Neteja edificis

53.189,12 €

53.189,12 €

53.189,12 €

2

3

Ha de dir:
L’aplicació pressupostària serà amb càrrec a aquestes partides pressupostàries del pressupost
vigent i a les aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin a la durada
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del contracte. L’autorització o realització del contracte es subordina, en qualsevol cas, a
l’existència de crèdit a cada exercici pressupostari:
LOT Dades de facturació
1

Aplicació
pressupostària

Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú,
NIF P0830800I

02.9200.227000
0 Neteja edificis

Companyia
d'Aigües de
Vilanova i la Geltrú,
S.A.M, NIF
A63610851

2022

2023

2024

2.190.835,66 €

2.190.835,66 €

2.190.835,66 €

Pressupost
Companyia
d'Aigües de
Vilanova

19.303,66 €

19.303,66 €

19.303,66 €

Organisme
Municipal
d'Assistència
Integral Social i
Sanitària, NIF
Q0802238F

Pressuposst
AISSA

353.219,57 €

353.219,57 €

353.219,57 €

4

EPEL Neàpolis, NIF
Q0801572I

Pressupost EPEL
Neàpolis

22.774,18 €

22.774,18 €

22.774,18 €

5

Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú,
NIF P0830800I

02.9200.227000
0 Neteja edificis

53.189,12 €

53.189,12 €

53.189,12 €

2

3

c) Apartat G1. Solvència econòmica i financera
On diu:
LOT 3 (Servei de neteja dels centes adscrits al Consorci de Serveis a les Persones): 421.243,5 €
Ha de dir:
LOT 3 (Servei de neteja dels centes adscrits al Consorci de Serveis a les Persones): 437.875,5 €

d) Apartat G1. Solvència tècnica i professional
On diu:
LOT 3 (Servei de neteja dels centes adscrits al Consorci de Serveis a les Persones): 196.580,30 €
Ha de dir
LOT 3 (Servei de neteja dels centes adscrits al Consorci de Serveis a les Persones): 204.341,90 €

e) Apartat ANNEX 3. Model d’oferta econòmica.
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On diu:
Codi de validació Lot 3: 13530150420441725262
Ha de dir:
Codi de validació Lot 3: 13530150417076500426

6. Així mateix, s’han detectat errors en l’Annex 1 “Llistat equipaments” i l’Annex 2 “Previsió
serveis extraordinaris” i del plec de prescripcions tècniques particulars. Per esmenar
aquests errors, s’han de modificar els corresponents annexos, i per aquest motiu es
proposa modificar també el plec de prescripcions tècniques particulars en els punts que se
citen a continuació:
A la clàusula 7. Annexos del PPTP:
On diu:
Annex 1. Llistat equipaments. Número de validació: 13527725741424021102
Ha de dir:
Annex 1. Llistat equipaments. Número de validació: 13530147536203456025

On diu:
Annex 2. Previsió serveis extraordinaris. Número de validació: 13527727075265456131
Ha de dir:
Annex 2. Previsió serveis extraordinaris. Número de validació: 13530150337455735501

Conclusions
Per tot el que s’ha exposat, es proposa:
Primer. Modificar el pressupost base de licitació i el valor estimat del contracte del plec de
clàusules administratives particulars, en els apartats afectats anteriorment indicats.
Segon. Modificar les operacions comptables que corresponguin per a la despesa a consignar per
al Lot 3 (Organisme Autònom Assistència Integral Social i Sanitària)
Tercer. Modificar el plec de prescripcions tècniques particulars, pel que fa als annexos 1 i 2.
Quart. Publicar el Plec de clàusules administratives particulars, plec de prescripcions tècniques i
annexos 1 i 2 del PPTP, i ampliar el termini inicial de recepció d’ofertes, segons anunci que es
publicarà al DOUE i al Perfil del contractant.”

Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar en
la següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio.
Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat

Document electrònic
Número de validació: 13523425271471341231

Contractació i Patrimoni

Fonaments de dret
Primer.- D’acord amb els articles 122.1 i 124 de la LCSP, el PCAP i el PPTP, només es
podran modificar amb posterioritat a la seva aprovació, essent que si aquesta modificació
no correspon a un error material, de fet o aritmètic, comportarà la retroacció d’actuacions.
Segon.- D’acord amb la Disposició Addicional Segona de la LCSP i les competències que
en matèria de contractació atorga al Ple Municipal.

ACORD
PRIMER. Modificar el Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i els annexos
del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTT), d‘acord amb el contingut de
l'apartat TERCER de la relació de fets. S’adjunta a aquesta resolució el PCAP i el PPTT
corregits, com a annexos I i II, respectivament.
SEGON. Modificar les operacions comptables que corresponguin per a la despesa a
consignar per al Lot 3 (Organisme Autònom Assistència Integral Social i Sanitària).
TERCER. Aprovar la retroacció de les actuacions al moment de la publicació dels plecs i
de l’anunci de licitació, fixant novament el termini de presentació d’ofertes.
QUART. Publicar la present resolució al Perfil del Contractant, i comunicar-la al DOUE.
CINQUÈ. Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament
executiu, i de conformitat amb els arts. 44 i 45 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu interposar els
següents recursos:
Amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de contractació, en el termini de 15
dies hàbils a comptar des del dia següent a la seva publicació en el perfil del contractant,
davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic; excepte que el recurs es
fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret de l’art. 39.2 de la Llei 9/2017,
de contractes del sector públic -lletres c) d) e) o f)- en què serà de 30 dies a comptar del
dia següent a la seva notificació o publicació en el perfil del contractant.
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent
a la seva notificació o publicació en el perfil del contractant, de conformitat amb els arts 8
i 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que s'estimi
pertinent.
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ANNEX I

PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE
SERVEIS DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES, EDIFICIS I EQUIPAMENTS
MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, INSTITUT MUNICIPAL
D’EDUCACIÓ I TREBALL, ORGANISME AUTÒNOM LOCAL DE PATRIMONI VICTOR
BALAGUER, COMPANYIA D’AIGÜES, ORGANISME AUTÒNOM ASSISTÈNCIA
INTEGRAL SOCIAL I SANITÀRIA (AISSA) I EPEL NEÀPOLIS.

EXPEDIENT 384/2021/eCONT

ÍNDEX
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
I. DISPOSICIONS GENERALS
Primera. Objecte del contracte
Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte
Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit
Quarta. Termini de durada del contracte
Cinquena. Naturalesa jurídica i règim jurídic del contracte
Sisena. Admissió de variants
Setena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
Vuitena. Mitjans de comunicació electrònics
Novena. Aptitud per contractar
Desena. Solvència de les empreses licitadores
II. DISPOSICIONS RELATIVES A
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

LA

LICITACIÓ,

L‘ADJUDICACIÓ

I

LA

Onzena. Presentació de documentació i de proposicions
Dotzena. Mesa de contractació
Tretzena. Comitè d’experts
Catorzena. Determinació de la millor oferta
Quinzena. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a l’adjudicació
Setzena. Garantia definitiva
Dissetena. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment
Divuitena. Adjudicació del contracte
Dinovena. Formalització i perfecció del contracte
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III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Vintena. Condicions especials d’execució
Vint-i-unena. Execució i supervisió dels serveis
Vint-i-dosena. Programa de treball
Vint-i-tresena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte
Vint-i-quatrena. Persona responsable del contracte
Vint-i-cinquena. Resolució d’incidències.
Vint-i-sisena. Resolució de dubtes tècnics interpretatius
IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
Vint-i-setena. Abonaments a l’empresa contractista
Vint-i-vuitena. Responsabilitat de l’empresa contractista
Vint-i-novena. Altres obligacions de l’empresa contractista
Trentena. Prerrogatives de l’Administració
Trenta-unena. Modificació del contracte
Trenta-dosena. Suspensió del contracte
Trenta-tresena. Clàusula ètica
V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ
I LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE
Trenta-quatrena. Succesió i Cessió del contracte
Trenta-cinquena. Subcontractació
Trenta-sisena. Revisió de preus
VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
Trenta-setena. Recepció i liquidació
Trenta-vuitena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva
Trenta-novena. Resolució del contracte
VII. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS ESPECIALS DE NUL·LITAT
CONTRACTUAL
Quarantena. Règim de recursos
Quaranta-unena. Arbitratge
Quaranta-dosena. Mesures cautelars
Quaranta-tresena. Règim d’invalidesa
Quaranta-quatrena. Jurisdicció competent
ANNEX 1. Formulari DEUC
ANNEX 2. Declaració responsable
ANNEX 3. Model d’oferta econòmica
ANNEX 4. Regles especials respecte del personal de l’empresa
ANNEX 5. Llistat de subrogació de personal
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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
A. Objecte
L’objecte del contracte és la contractació del servei de neteja de les dependències,
edificis, i equipaments municipals de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Institut
Municipal d’Educació i Treball, Organisme Autònom Patrimoni Víctor Balaguer,
Companyia d’Aigües, l’O.A.M. Assistència Integral Social i Sanitària (AISSA) i EPEL
Neàpolis.
El servei inclou la neteja pròpiament, amb l’aportació de tota la maquinària, estris,
productes de neteja i accessoris necessaris per a la prestació integral i completa del
servei, d’acord amb el plec de prescripcions tècniques. S’exclouen del servei els
consumibles dels lavabos (paper eixugamans, paper higiènic i sabó), que aniran a càrrec
de l’Ajuntament i els seus ens dependents.
Els equipaments inclosos en el contracte consten a l’Annex I del Plec de Prescripcions
Tècniques.
Lots:
Lot 1: Servei de neteja dels edificis i equipaments de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
(incloent els equipaments de l’Institut Municipal d’Educació i Treball i de l’Organisme
Autònom Patrimoni Víctor Balaguer).
Lot 2: Servei de neteja de les oficines i nau de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la
Geltrú
Lot 3: Servei de neteja de l’O.A.M. Assistència Integral Social i Sanitària, dels dos centres
de treball: La Plataforma Frederica Montseny (Carrer Sant Josep, 16-22) i CAPI Baix a
Mar (Plaça Boleranys, 5)
Lot 4: Servei de neteja de l’edifici Neàpolis
Lot 5: Servei de neteja del Centre Cívic Molí de Vent i Centre Cívic La Geltrú. Contracte
reservat a Centres Especials de Treball d´Iniciativa Social (CETIS) i a Empreses
d’Inserció Social (EI)) que d’acord amb la Disposició Addicional quarta de la LCSP,
compleixin els requisits legals per a tenir aquesta consideració i la condició de que el
percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social sigui el
previst en la seva normativa de referència i, en tot cas, al menys el 30 per 100.
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Els requisits d’aptitud de les empreses per optar al lot reservat es troben determinades a
la clàusula 9.3 del PCAP.
Per tal d’obrir la possibilitat d’adjudicar contractes públics a petites i mitjanes empreses,
cada licitador només podrà optar a un dels lots. Cas de presentar proposició a varis
lots només es tindrà en compte la presentada al lot de menor valor estimat, quedant
exclosa de la licitació per a la resta de lots.
Codi CPV: 90911200-8 Servei de neteja d’edificis, 90919200-4 Serveis de neteja
d’oficines, 90919300-5 Serveis de neteja d’escoles.
B. Dades econòmiques
B1. Sistema per a la determinació del preu del contracte
El pressupost base de licitació, formulat en termes de preus unitaris, s’ha calculat d’acord
amb l’estimació de les unitats d’execució del contracte i no suposa una obligació de
despesa per part de l’Ajuntament, atès que aquest es determinarà en funció de les
necessitats que es produeixin durant l’execució del contracte. En concret atén al preu
hora de serveis de neteja per les unitats que s’executin.
S’han considerat per preus unitaris segons l’horari i el tipus de servei (neteja operari/a o
neteja d’especialista).
El número total de les hores d’operari tant diürn com festiu s’extreu de les planificacions
de cada centre de treball. Per tant, les dates de tancament dels centres i la incidència
dels festius pot variar d’un any a un altre.
Respecte a les hores d’especialista, aquestes s’agafen de la càrrega de treball per
actuació en cada un dels ítems de neteja d’especialista, segons la fitxa particular de cada
edifici.
D’acord amb la previsió de la disposició addicional 33ª LCSP, en tractar-se d’un contracte
de serveis, en el qual l’empresari s’obliga a executar el servei de manera successiva i per
preu unitari, sense que el nombre total de prestacions incloses en l’objecte del contracte
es defineix amb exactitud en el moment de la seva signatura, pel fet d’estar subordinat a
les necessitats de l’Administració, el preu d’adjudicació, opera com un pressupost màxim
o limitador de la despesa.
Així mateix, l’Ajuntament no resta obligat a exhaurir aquest pressupost pel fet que el preu
final es determina en funció de les necessitats de l’Administració.
En cas que, dins de la vigència del contracte, les necessitats reals siguin superiors a les
estimades inicialment, s’ha de tramitar la modificació corresponent. A aquest efectes, s’ha
d’estar a la clàusula de modificació contractual prevista en aquest PCAP. La modificació
s’ha de tramitar abans que s’esgoti el preu d’adjudicació i sempre que es reservi el crèdit
necessari per cobrir l’import màxim de les noves necessitats i no podrà suposar en cap
cas, l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte.
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No tindran la consideració de modificacions, la variació que durant la correcta execució
de la prestació es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades
sobre les previstes en el contracte, les quals podran ser recollides a la liquidació, sempre
que no representen un increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del
contracte.
B2. Pressupost base de licitació:
El pressupost base de licitació total és de 2.181.258,01 euros anuals més 458.064,18
euros corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 2.639.322,19 euros.
El pressupost base de licitació per cada lot és el següent:

Lot

Pressupost base

Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5

21% IVA
1.810.607,98 €
15.953,44 €
291.917,00 €
18.821,64 €
43.957,95 €
2.181.258,01 €

380.227,68 €
3.350,22 €
61.302,57 €
3.952,54 €
9.231,17 €
458.064,18 €

Total
2.190.835,66 €
19.303,66 €
353.219,57 €
22.774,18 €
53.189,12 €
2.639.322,19 €

El desglossament de costos considerats en el pressupost base de licitació per cada lot és
el següent:

Lot 1
(Ajuntament,
IMET,
OAPVB)
Costos directes: Cost/hora
treballador (retribució bruta,
més càrregues socials,
previsió absentisme, previsió
augments de salari per
antiguitat). Productes de
neteja, amortització de
vehicles i maquinària
Costos indirectes,
benzina/electricitat, costos
administratius i financers
Benefici industrial
Total pressupost base, per
lots, sense IVA
21% IVA

1.631.998,74 €

Lot 2
(Companyia
d'Aigües)

Lot 3
(AISSA)

Lot 5 (CC
Lot 4
Molí de
(Neàpolis) Vent, CC
Geltrú)

13.408,54 € 248.842,00 € 16.749,86 € 37.197,94 €

80.689,32 €

1.744,61 €

28.144,48 €

1.006,63 €

4.528,13 €

97.919,92 €

800,29 €

14.930,52 €

1.065,16 €

2.231,88 €

1.810.607,98 €
380.227,68 €

15.953,44 € 291.917,00 € 18.821,64 € 43.957,95 €
3.350,22 €

61.302,57 €

3.952,54 €

9.231,17 €
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Total pressupost base, per
lots, IVA inclòs

2.190.835,66 €

19.303,66 € 353.219,57 € 22.774,18 € 53.189,12 €

Els costos de personal, per a tots els lots, s’han considerat atenent al conveni col·lectiu
de treball de neteja d'edificis i locals de Catalunya, publicat al DOGC núm. 7698 de data
03/09/2018, i amb correcció d’errades publicada al DOGC 7716 de data 01/10/2018, que
especifica en el seu Annex II que els salaris a percebre desglossar per categoria
professional i per gènere són els següents:
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S’informa de manera desglossada i amb desagregació de gènere i categoria professional
els costos salarials estimats a partir del conveni laboral de referència.
Per al lot 5, en cas que l’adjudicatària fos un Centre Especial de Treball d´Iniciativa Social
(CETIS), el conveni d’aplicació seria el VII Conveni Col·lectiu de treball del sector de
tallers per a persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya, publicat al DOGC núm.
7234 de data 26/10/2016, que especifica en el seu Annex II que els salaris a percebre
desglossar per categoria professional i per gènere són els següents:
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El llistat de personal a subrogar per a cadascun dels lots, amb indicació del tipus de
contracte, jornada, data d’antiguitat, venciment del contracte, salari brut anual de cada
treballador/a s’indica en el document annex 5 del PCAP “llistat de personal a subrogar”.
Així mateix, en aquest annex, s’adjunten els pactes en vigor aplicables al personal afectat
per la subrogació del lot 1, lot 2 i lot 4.
En base a aquests costos, s’han establert els preus unitaris, que, multiplicats per
l’estimació d’hores anuals, configuren el pressupost base de licitació:

LOT 1
Preu/hora
màxim de
licitació

Unitats

Hora netejador/a laborable diürna

Total
programat

Hora netejador/a en dies festius
Hora netejador/a nocturna
Hora operari especialista laborable
diürn
Total programat

78922,10

18,89 €

1.490.838,47 €

1283,50

24,59 €

31.561,27 €

312,00

21,85 €

6.817,20 €

4600,00

19,89 €

91.494,00 €

85117,60

Hora netejador/a laborable diürna
Total
serveis
extraordinaris

Hora netejador/a en diumenge o
festius
Hora netejador/a nocturna
Hora operari especialista (laborable
diürn)
Total imprevistos

Total reforç
COVID

Hora netejador/a laborable diürna
Hora netejador/a en diumenges o
festius

Total

1.620.710,93 €

380

28,04 €

10.655,20 €

150

33,76 €

5.064,00 €

10

30,90 €

309,00 €

10

30,40 €

304,00 €

550,00

16.332,20 €

10446,50

16,02 €

167.352,93 €

286,00

21,72 €

6.211,92 €
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Hora netejador/a nocturna
Hora operari especialista
Total reforç COVID

0,00

- €

€

0,00

- €

€

10732,50

173.564,85 €

Import net anual

1.810.607,98 €

IVA

380.227,68 €

TOTAL ANUAL

2.190.835,66 €

LOT 2

Unitats

Hora netejador/a laborable diürna
Total
programat

Preu/hora
màxim de
licitació
(sense IVA)

Total (sense
IVA)

894,25

16,54 €

14.790,90 €

Hora netejador/a en dies festius

1,00

22,24 €

22,24 €

Hora netejador/a nocturna

1,00

19,50 €

19,50 €

60,00

18,68 €

1.120,80 €

Hora operari especialista laborable
diürn
Total programat

956,25

15.953,44 €

Hora netejador/a laborable diürna
Total
serveis
extraordinaris

Hora netejador/a en diumenge o
festius

No es preveu

Hora netejador/a nocturna
Hora operari especialista
Total imprevistos

0,00

- €

Hora netejador/a laborable diürna
Hora netejador/a en diumenges o
Total reforç festius
COVID
Hora netejador/a nocturna

No es preveu

Hora operari especialista
Total reforç COVID

0,00

- €
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Import anual sense IVA

15.953,44 €

IVA

3.350,22 €

TOTAL ANUAL IVA INCLÒS

19.303,66 €

LOT 3
Unitats

Total
programat

Total serveis
extraordinaris

Hora netejador/a laborable
diürna
Hora netejador/a en dies
festius
Hora netejador/a nocturna
Hora operari especialista
laborable diürn
Total programat
Hora netejador/a laborable
diürna
Hora netejador/a en diumenge
o festius
Hora netejador/a nocturna

Preu/hora
màxim de
licitació
(sense IVA)

Total (sense
IVA)

13.591,00

15,00 €

203.865,00 €

2178,00

23,00 €

50.094,00 €

0,00

17,00 €

- €

740,00
16509,00

15,00 €
,

11.100,00 €
265.059,00 €

No es preveu

Hora operari especialista
Total imprevistos
Total reforç
COVID

Hora netejador/a laborable
diürna
Hora netejador/a en diumenges
o festius
Hora netejador/a nocturna
Hora operari especialista
laborable diürn
Total reforç COVID

0,00

- €

1352,00

15,00 €

20.280,00 €

286,00

23,00 €

6.578,00 €

0,00

17,00 €

- €

0,00

15,00 €

1638,00

- €
26.858,00 €

Import anual sense IVA

291.917,00 €

IVA

61.302,57 €

TOTAL ANUAL IVA INCLÒS

353.219,57 €

LOT 4

Unitats

Total

Hora netejador/a laborable diürna

1.170,50

Preu/hora
màxim de
licitació
(sense IVA)
16,08 €

Total (sense
IVA)
18.821,64 €
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programat

Hora netejador/a en dies festius

0,00

21,78 €

- €

Hora netejador/a nocturna

0,00

19,04 €

- €

Hora operari especialista laborable
diürn

0,00

- €

- €

Total programat

Total
serveis
extraordinaris

€

Hora netejador/a laborable diürna

- €

Hora netejador/a en diumenge o
festius

- €

Hora netejador/a nocturna

- €

Hora operari especialista

- €

Total imprevistos

Total reforç
COVID

18.821,64

1170,50 ,

0,00

- €

Hora netejador/a laborable diürna

- €

Hora netejador/a en diumenges o
festius

- €

Hora netejador/a nocturna

- €

Hora operari especialista

- €

Total reforç COVID

€

0,00

Import anual sense IVA

18.821,64 €

IVA

3.952,54 €

TOTAL ANUAL IVA INCLÒS

22.774,18 €

LOT 5

Unitats

Hora netejador/a laborable diürna

Preu/hora
màxim de
licitació
(sense
IVA)

Total (sense
IVA)

2202,00

17,17 €

37.808,34 €

1,00

22,87 €

22,87 €

1,00

20,12 €

20,12 €

48,00

16,99 €

815,52 €

Hora netejador/a en dies festius
Total
programat Hora netejador/a nocturna
Hora operari especialista laborable
diürn

Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar en
la següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio.
Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat

Document electrònic
Número de validació: 13523425271471341231

Contractació i Patrimoni

Total programat
Total
serveis
extraordinaris

2252,00

Hora netejador/a laborable diürna

35

22,67 €

793,45 €

Hora netejador/a en diumenge o
festius

10

27,04 €

270,40 €

Hora netejador/a nocturna

12

25,63 €

307,56 €

3

22,50 €

67,50 €

Hora operari especialista
Total imprevistos

60,00

Hora netejador/a laborable diürna
Total
reforç
COVID

38.666,85 €

1.438,91 €

227,00

3.852,19 €

16,97 €

Hora netejador/a en diumenges o
festius
No es preveu

Hora netejador/a nocturna
Hora operari especialista
Total reforç COVID

227,00

3.852,19 €

Import anual sense IVA

43.957,95 €

IVA

9.231,17 €

TOTAL ANUAL IVA INCLÒS

53.189,12 €

Les hores indicades a l’Annex I del PPTP com a “Reforç COVID-19”, quan s’hagi superat
la situació de pandèmia, se suprimiran.

B3. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul:
El valor estimat del contracte es fixa en 11.105.850,07 €, exclòs l’IVA, amb aquesta
distribució per anys:

Any

VE prestació

2022

2.181.258,01 €

2023

2.181.258,01 €

2024

VE eventuals
pròrrogues

VE modificacions
previstes*

SUMA

2.181.258,01 €

- €

2.181.258,01 €
255.000,00 €

2.181.258,01 €

2.181.258,01 €

2025

2.181.258,01 €

2.181.258,01 €

2026

2.181.258,01 €

2.181.258,01 €
11.161.290,05 €
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El mètode de càlcul per determinar l’import del valor estimat del contracte és el següent:

Lot 1
(Ajuntament,
IMET, OAPVB)

Lot 2
(Companyia
d'Aigües)

Lot 3 (AISSA)

Lot 4
(Neàpolis)

Lot 5 (CC Molí
de Vent, CC
Total
Geltrú)

a) Pressupost
base de licitació
per any

1.810.607,98 €

15.953,44 €

291.917,00 € 18.821,64 €

43.957,95 €

2.181.258,01 €

2022

1.810.607,98 €

15.953,44 €

291.917,00 € 18.821,64 €

43.957,95 €

2.181.258,01 €

2023

1.810.607,98 €

15.953,44 €

291.917,00 € 18.821,64 €

43.957,95 €

2.181.258,01 €

2024

1.810.607,98 €

15.953,44 €

291.917,00 € 18.821,64 €

43.957,95 €

2.181.258,01 €

1.810.607,98 €

15.953,44 €

291.917,00 € 18.821,64 €

43.957,95 €

2.181.258,01 €

2026

1.810.607,98 €

15.953,44 €

291.917,00 € 18.821,64 €

43.957,95 €

2.181.258,01 €

c) Modificacions
previstes

250.000,00 €

- €

- €

5.000,00 €

255.000,00 €

79.767,20 € 1.459.585,00 € 94.108,20 €

224.789,75 €

b) 1a pròrroga
2025
b) 1a pròrroga

9.303.039,92 €

- €

11.161.290,05 €

*Data prevista d’inici del contracte: 01/01/2022
C. Existència de crèdit
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L’aplicació pressupostària serà amb càrrec a aquestes partides pressupostàries del
pressupost vigent i a les aplicacions que s’habilitin en els propers exercicis econòmics
que afectin a la durada del contracte. L’autorització o realització del contracte es
subordina, en qualsevol cas, a l’existència de crèdit a cada exercici pressupostari:

LOT
1

2

3

4
5

Dades de
facturació
Ajuntament de
Vilanova i la
Geltrú, NIF
P0830800I
Companyia
d'Aigües de
Vilanova i la
Geltrú, S.A.M, NIF
A63610851
Organisme
Municipal
d'Assistència
Integral Social i
Sanitària, NIF
Q0802238F
EPEL Neàpolis,
NIF Q0801572I
Ajuntament de
Vilanova i la
Geltrú, NIF
P0830800I

Aplicació
pressupostària
02.9200.2270000
Neteja edificis
Pressupost
Companyia
d'Aigües de
Vilanova

Pressuposst
AISSA
Pressupost
EPEL Neàpolis
02.9200.2270000
Neteja edificis

2022

2023

2024

2.190.835,66 €

2.190.835,66 €

2.190.835,66 €

19.303,66 €

19.303,66 €

19.303,66 €

353.219,57 €

353.219,57 €

353.219,57 €

22.774,18 €

22.774,18 €

22.774,18 €

53.189,12 €

53.189,12 €

53.189,12 €

D. Termini de durada del contracte / d’execució de la prestació
Termini: 3 anys
Possibilitat de dues pròrrogues d’un any cadascuna.
E. Variants
No procedeix.
F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
Forma de tramitació: ordinària
Procediment d’adjudicació: obert, subjecte a regulació harmonitzada i adjudicació amb
més d’un criteri d’adjudicació, en virtut d’allò que preveu els articles 145, 146, 156 a 158 i
concordants de la LCSP.
Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital (3 sobres)
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G. Solvència i classificació empresarial
G1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional
Solvència econòmica i financera
a) Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l’àmbit al qual es
refereixi el contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en
funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de
presentació de les ofertes per un import igual o superior a l’indicat a cada lot:

LOT 1 (Servei de neteja dels edificis i equipaments de l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú): 2.715.911,97 €
LOT 2 (Servei de neteja de les oficines i nau de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la
Geltrú): 23.930,16 €
LOT 3 (Servei de neteja dels centes adscrits al Consorci de Serveis a les Persones):
437.875,5 €
LOT 4 (Servei de neteja de l’edifici Neàpolis): 28.232,46 €
LOT 5 (Servei de neteja del Centre Cívic Molí de Vent i Centre Cívic La Geltrú, reservat a
Centres Especials de Treball d´Iniciativa Social (CETIS) i a Empreses d’Inserció Social
(EI)): 65.936,92 €
Mitjans d’acreditació: el volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha d’acreditar
per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si
l’empresari està inscrit en el Registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial
en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil
han d’acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i
comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Solvència tècnica o professional.
a) Una relació dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar
naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a
màxim els tres últims anys, en la qual s’indiqui l’import mínim relacionat a
continuació per a cada lot, la data i el destinatari, públic o privat; es tindran en
compte les proves dels serveis que depenen de l’òrgan de contractació.
Mitjans d’acreditació: els serveis o treballs efectuats s’han d’acreditar mitjançant
certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una
entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un
certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració
Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar en
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de l’empresari, acompanyada dels documents en poder seu que acreditin la
realització de la prestació; si s’escau, aquests certificats els ha de comunicar
directament a l’òrgan de contractació l’autoritat competent.
LOT 1 (Servei de neteja dels edificis i equipaments de l’Ajuntament de Vilanova i
la Geltrú): 1.267.425,59 €
LOT 2 (Servei de neteja de les oficines i nau de la Companyia d’Aigües de
Vilanova i la Geltrú): 11.167,40 €
LOT 3 (Servei de neteja dels centes adscrits al Consorci de Serveis a les
Persones): 204.341,90 €
LOT 4 (Servei de neteja de l’edifici Neàpolis): 13.175,15 €
LOT 5 (Servei de neteja del Centre Cívic Molí de Vent i Centre Cívic La Geltrú,
reservat a Centres Especials de Treball d´Iniciativa Social (CETIS) i a Empreses
d’Inserció Social (EI): 30.770,57 €
L’experiència de l’empresa en serveis o treballs d’igual o similar naturalesa als que
constitueixen l’objecte del contracte, cal tenir en compte que per determinar
aquesta naturalesa, el plec podrà acudir a més del CPV, a altres sistemes de
classificació d’activitats o productes com el Codi normalitzat de productes i serveis
de les Nacions Unides (UNSPSC), a la Classificació central de productes (CPC) o
a la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE), que en tot cas haurà
de garantir la competència efectiva per a l'adjudicació del contracte. En defecte de
previsió en el plec s’estarà als tres primers dígits dels respectius codis CPV
b) Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en l’empresa,
participants en el contracte, especialment els encarregats del control de qualitat. Com a
mínim es requereixen el mitjans personals següents:

LOT 1
Dedicació en
Hores totals treballadors/es a
dedicació
temps complert

Perfil professional

Categoria

Responsable del contracte

Titulat grau mitjà

90

0,05

Cap del servei

Titulat grau mitjà

270

0,15

Supervisora

Supervisora

1800

1,00

Encarregada

Encarregada

1800

1,00

LOT 2
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Hores
totals
dedicació

Dedicació en
treballadors/es a
temps complert

Perfil professional

Categoria

Responsable del contracte

Titulat grau mitjà

18

0,01

Cap del servei

Titulat grau mitjà

90

0,05

LOT 3
Dedicació en
treballadors/e
s a temps
complert

Hores
totals
dedicació

Perfil professional

Categoria

Responsable del contracte

Titulat grau mitjà

54

0,03

Cap del servei

Titulat grau mitjà

180

0,1

Encarregada

Encarregada

1924

1,07

LOT 4
Dedicació en
treballadors/es
a temps
complert

Hores totals
dedicació

Perfil professional

Categoria

Responsable del contracte

Titulat grau
mitjà

18

0,01

Cap del servei

Titulat grau
mitjà

90

0,05

LOT 5

Perfil professional

Categoria

Responsable del contracte

Titulat grau mitjà

Monitor ocupacional

Monitor

Dedicació en
treballadors/e
s a temps
complert

Hores totals
dedicació
54

0,03

360

0,2

G2. Classificació empresarial:
Lot 1: grup U, subgrup 1 i categoria 5.
Lot 2: grup U, subgrup 1 i categoria 1.
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Lot 3: grup U, subgrup 1 i categoria 4.
Lot 4: grup U, subgrup 1 i categoria 1.
Lot 5: grup U, subgrup 1 i categoria 1.
G3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte
D’acord amb allò previst a l’article 76.2 LCSP els licitadors hauran d’adoptar, juntament
amb la documentació acreditativa de les solvències, un compromís d’adscripció a la
realització de l’objecte del contracte dels mitjans personals requerits com a criteris de
solvència tècnica o professional indicats en la lletra b) de l’apartat anterior.
El compromís d’adscripció dels mitjans personals tindrà el caràcter d’obligació essencial
als efectes previstos en l’article 211 de la LCSP o establir penalitats en cas
d’incompliment, d’acord amb l’article 192.2 de la LCSP.
H. Criteris d’adjudicació
Lot 1
1. Criteris de judici de valor: fins 45 punts
1.1 Idoneïtat del pla de treball de la neteja d’especialistes (vidres, abrillantat de
paviments, neteja moquetes i tapisseries, fregat mecànic). Fins a 5 punts
Els licitadors han de presentar una proposta de pla de treball.
De forma desglossada, es distribuirà la puntuació de la manera següent:
- Programació anual (hores destinades a cada centre, per treballador, amb
distribució per mesos). Fins 2 punts.
- Proposta que permeti, després d’haver plogut, tenir uns circuits i uns equips
establerts per a acudir ràpidament a netejar tots els punts que tenen un gran
impacte visual. Fins 1 punt
- Mitjans materials no inclosos al PPTP i que suposin una millora per al servei.
Proposta detallada amb la fitxa tècnica de la maquinària/material. Cal indicar el
valor econòmic, que serà totalment a càrrec de l’empresa i amb cost zero per
l’Ajuntament. Cal justificar per què suposen una millora (increment de la qualitat,
eficiència, accessibilitat, etc.). Fins 2 punts.
1.2 Idoneïtat del pla de treball del servei de neteja ordinària diària. Fins 10 punts
Els licitadors han d’aportar un exemple concret d’aplicació del seu Pla de Treball per a
aquests equipaments:
- F.3. Complex futbol Parc Esportiu Garraf
- G.1. Mercat del Centre
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- A.1., A.2, A.3. Casa Consistorial
- E.8. Teatre Principal

El Pla de Treball proposat haurà d’incloure:
-

El detall de les tasques a desenvolupar, classificades, segons la seva periodicitat i
execució (diàries, setmanals, quinzenals mensuals, semestrals o anuals).

-

El nivell de neteja (a fons o manteniment)

-

S’haurà de definir per a cada tasca la càrrega horària assignada (respectant el
total d’hores anuals establert a l’Annex 1 del PPTP)

-

S’haurà de detallar la descripció dels procediments, material i maquinària (si n’hi
ha) a utilitzar.

-

Adjunt al Pla de Treball s’haurà de presentar emplenat el model de fitxa dels
edificis dels quals es presenta el Pla de Treball.

De forma desglossada, es distribuirà la puntuació de la manera següent:
-

Per determinar de forma concreta i resumida tots els recursos, accions i aspectes
per a una eficient execució dels serveis de neteja en el centre. Fins 4 punts

-

Per sintetitzar i establir una òptima sectorització i definició de tasques diàries per a
cada lloc de treball en el centre. Fins 3 punts.

-

Per sintetitzar i establir una adient distribució de les tasques de fons al llarg d’un
mes. Fins 2 punts

-

Per indicar els horaris de neteja adequats a les necessitats del centre i on
s’analitzin les interferències amb el desenvolupament de les activitats dels usuaris
pròpies del centre. Fins 1 punt.

1.3 Recursos materials. Fins 25 punts.
Els licitadors han d’aportar una proposta dels recursos materials que es puntuarà de la
manera següent:
-

-

Per millorar en la recollida selectiva d’envasos de plàstic, llaunes i brics. Fins 4
punts
Es valoraran el nombre i tipus de contenidors d’oficina que s’oferiran, a cost zero
per a l’Ajuntament, per a la recollida d’envasos de plàstic, llaunes i brics, amb
l’objectiu d’incrementar la recollida selectiva interna de les dependències.
Es tindrà en compte la facilitat d’ús, material que faciliti la neteja, ergonomia,
durabilitat, integració en l’espai.
Maquinària i material mínim per a l’execució del contracte, inclosos a l’apartat 6.3
del PPTP. Fins 15 punts.
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-

Caldrà presentar la fitxa tècnica de cadascun dels elements inclosos a l’apartat
6.3 del PPTP.
Maquinària i estris més enllà dels obligats al PPTP. Fins 6 punts.
Es valorarà aquella maquinària i/o estris que no estiguin inclosos al PPTP i que
suposin una millora per al servei. S’ha de presentar una proposta detallada amb la
fitxa tècnica de la màquina o estri. Cal indicar el valor econòmic, que serà
totalment a càrrec de l’empresa i amb cost zero per l’Ajuntament. Cal justificar per
què suposen una millora (increment de la qualitat, eficiència, etc.).

1.4 Pla de treball de la supervisora i encarregada. Fins 3 punts
El licitador haurà d’aportar una proposta del pla de treball de la supervisora i de la
encarregada, per separat. Caldrà indicar la programació en la inspecció de centres, i
reunions programades amb l’Ajuntament.
1.5 Proposta que ofereixi mètodes, eines i instruments de control de qualitat del
servei, especificant també les mesures de seguiment i control. Fins 2 punts.
Per tal de garantir la qualitat del servei, es valorarà la implantació d’un sistema de control
que verifiqui la correcta execució dels treballs, el compliment de freqüències, d’utilització
de productes i materials, la qualitat ambiental, tècnica, estètica i en general tot el que
s’estableix al Plec de Prescripcions Tècniques referent a la qualitat i quantitat de la
prestació del servei de neteja.
El sistema de control ha de contenir aquests 3 tipus:
- Control estètic
- Control de la prestació
- Control de l’acompliment de les operacions programades d’especialistes.
Les empreses licitadores hauran de detallar en què es basa aquest sistema, quines eines
o instruments s’utilitzaran, com s’implantarà, així com els criteris d’avaluació que es
tindran en compte per auditar el servei.
2. Criteris automàtics: fins 55 punts
2.1. Oferta econòmica. Fins 40 punts
L’oferta més baixa obtindrà la màxima puntuació i la resta de propostes rebran una
puntuació segons la següent fórmula:
Puntuació= P x (IL-IO) / (IL-OME)
IL = Import de licitació
IO = Import ofert
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OME = oferta més econòmica
P= 40
Els paràmetres objectius que determinaran quan les ofertes poden incórrer en presumpta
anormalitat o desproporcionalitat són els continguts a l’article 85 del RGLCAP.
2.2. Millores en desinfecció i higiene. Fins 12 punts
2.2.1. Neteja tècnica i en profunditat de cortines. Fins a 5 punts
Per poder millorar la neteja de les cortines i telons, que tal com s’indica a la clàusula
4.11.3, es realitzarà principalment amb aspiradors de pols, es valorarà una rentada anual
de:
a) Telons Teatre Principal i Auditori Eduard Toldrà: 3 punts
El sistema de neteja dels telons haurà de permetre netejar a fons sense desmuntar:
desinfectar, eliminar olors, eliminar àcars, regenerar els teixits, revitalitzar els colors i el
tacte i eliminar arrugues.
b) Cortines Casa Consistorial (Saló de Plens, Sala Pau Roig Estradé, despatx Alcaldia
zona noble) i Casa Olivella (Sala Noble i despatx regidoria de la Casa Olivella): 2 punts
La neteja de les cortines es podrà fer in situ, o bé desmuntant-les, portar-les a netejar, i
tornar a muntar.
2.2.2. Millora en el subministrament de les catifes, requerides a la clàusula 4.10.2 del Plec
de Prescripcions Tècniques: Fins a 7 punts
a) Catifes addicionals a les contingudes al PPT: Fins a 5 punts
Per dotar un equipament de catifa de mida 85 x 150 cm, amb manteniment inclòs (s’ha de
tenir en compte que hi ha d’haver 2 catifes per equipament, per poder fer el canvi
mensual): 0,5 punts per equipament, màxim 5 punts.
b) Per personalitzar les catifes amb l’escut de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Fins a
2 punts
- Les 16 u. indicades al PPT: 1 punt
- Cada 2 u. addicionals ofertes en aquest apartat (el nombre no pot ser superior a
les catifes ofertes a l’apartat a): 0,1 punts per equipament (2 u.), màxim 1 punt.
2.3. Sistema Informàtic de Gestió. Fins a 3 punts
Les empreses licitadores hauran de presentar un document que detalli les funcionalitats
del Sistema Informàtic de Gestió ofert, amb còpia de cadascuna de les pantalles del
menú.
Es valorarà l’aportació, a cost zero per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, d’un Sistema
Informàtic de Gestió mitjançant plataforma web, amb accés a través de navegadors, que
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permeti obtenir, com a mínim, aquesta informació necessària per poder gestionar el
correcte desenvolupament del servei:
Presència del personal i compliment dels horaris establerts
Planificació dels serveis a executar, el seu calendari i compliment dels mateixos
Control de qualitat del servei, ítems de control i grau de compliment
Altra informació referent al servei que permeti obtenir dades per poder aplicar
millores que el facin més eficient. Aquesta informació addicional ha de permetre
obtenir ràtios de gestió, com:
o Cost neteja/m2
o Consum productes/equipament
o Cost/equipament
Totes les dades provinents del contracte seran propietat de l’Ajuntament Vilanova i la
Geltrú, s’han d’actualitzar anualment o quan els tècnics municipals ho determinin, i
s’haurà de traspassar als responsables municipals.
El Sistema Informàtic de Gestió haurà de permetre exportar les fitxes i la descàrrega de
les dades en arxius editables en MS Excel o equivalent.





Aquelles empreses que presentin un Sistema Informàtic de Gestió que no permeti
obtenir tota la informació necessària detallada en aquest apartat, obtindran 0 punts, i les
que sí presentin un sistema que sí que ho permeti, 3 punts.

Lot 2
1. Criteris de judici de valor: fins 45 punts
1.1 Idoneïtat del pla de treball del servei de neteja ordinària diària. Fins 25 punts
Els licitadors han d’aportar un exemple concret d’aplicació del seu Pla de Treball per a
aquests equipaments:
- R1 Oficines Companyia d’Aigües
- R2 Nau Companyia d’Aigües
El Pla de Treball proposat haurà d’incloure:
-

El detall de les tasques a desenvolupar, classificades, segons la seva periodicitat i
execució (diàries, setmanals, quinzenals mensuals, semestrals o anuals).

-

Planificació de la neteja de vidres (respectant el total d’hores anuals establert a
l’Annex 1 del PPTP).

-

Com es durà a terme la supervisió del servei de neteja (detallant la programació
en la inspecció de centres, i reunions programades amb la Companyia d’Aigües).

-

El nivell de neteja (a fons o manteniment)
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-

S’haurà de definir per a cada tasca la càrrega horària assignada (respectant el
total d’hores anuals establert a l’Annex 1 del PPTP)

-

S’haurà de detallar la descripció dels procediments, material i maquinària (si n’hi
ha) a utilitzar.

-

Adjunt al Pla de Treball s’haurà de presentar emplenat el model de fitxa dels
edificis dels quals es presenta el Pla de Treball.

De forma desglossada, es distribuirà la puntuació de la manera següent:

-

Per determinar de forma concreta i resumida tots els recursos, accions i aspectes
per a una eficient execució dels serveis de neteja en el centre. Fins 9 punts

-

Per sintetitzar i establir una òptima sectorització i definició de tasques diàries per a
cada lloc de treball en el centre. Fins 9 punts.

-

Per sintetitzar i establir una adient distribució de les tasques de fons al llarg d’un
mes. Fins 4 punts.

-

Per indicar els horaris de neteja adequats a les necessitats del centre i on
s’analitzin les interferències amb el desenvolupament de les activitats dels usuaris
pròpies del centre. Fins 3 punts.

1.2. Recursos materials. Fins 15 punts.
Els licitadors han d’aportar una proposta dels recursos materials que es puntuarà de la
manera següent:
-

-

Per millorar en la recollida selectiva d’envasos de plàstic, llaunes i brics. Fins 5
punts
Es valoraran el nombre i tipus de contenidors d’oficina que s’oferiran, a cost zero
per a la Companyia d’Aigües, per a la recollida d’envasos de plàstic, llaunes i
brics, amb l’objectiu d’incrementar la recollida selectiva interna de les
dependències.
Es tindrà en compte la facilitat d’ús, material que faciliti la neteja, ergonomia,
durabilitat, integració en l’espai.
Maquinària i estris més enllà dels obligats al PPTP. Fins 10 punts.
Es valorarà aquella maquinària i/o estris que no estiguin inclosos al PPTP i que
suposin una millora per al servei. S’ha de presentar una proposta detallada amb la
fitxa tècnica de la màquina o estri. Cal indicar el valor econòmic, que serà
totalment a càrrec de l’empresa i amb cost zero per la Companyia d’Aigües. Cal
justificar per què suposen una millora (increment de la qualitat, eficiència, etc.).

1.3. Proposta que ofereixi mètodes, eines i instruments de control de qualitat del
servei, especificant també les mesures de seguiment i control. Fins 5 punts.
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Per tal de garantir la qualitat del servei, es valorarà la implantació d’un sistema de control
que verifiqui la correcta execució dels treballs, el compliment de freqüències, d’utilització
de productes i materials, la qualitat ambiental, tècnica, estètica i en general tot el que
s’estableix al Plec de Prescripcions Tècniques referent a la qualitat i quantitat de la
prestació del servei de neteja.
El sistema de control ha de contenir aquests 3 tipus:
- Control estètic
- Control de la prestació
- Control de l’acompliment de les operacions programades d’especialistes.

Les empreses licitadores hauran de detallar en què es basa aquest sistema, quines eines
o instruments s’utilitzaran, com s’implantarà, així com els criteris d’avaluació que es
tindran en compte per auditar el servei.
2. Criteris automàtics: fins 55 punts
2.1. Oferta econòmica. Fins 45 punts
L’oferta més baixa obtindrà la màxima puntuació i la resta de propostes rebran una
puntuació segons la següent fórmula:
Puntuació= P x (IL-IO) / (IL-OME)
IL = Import de licitació
IO = Import ofert
OME = oferta més econòmica
P= 45
Els paràmetres objectius que determinaran quan les ofertes poden incórrer en presumpta
anormalitat o desproporcionalitat són els continguts a l’article 85 del RGLCAP.
2.2. Sistema Informàtic de Gestió. Fins a 10 punts
Les empreses licitadores hauran de presentar un document que detalli les funcionalitats
del Sistema Informàtic de Gestió ofert, amb còpia de cadascuna de les pantalles del
menú.
Es valorarà l’aportació, a cost zero per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, d’un Sistema
Informàtic de Gestió mitjançant plataforma web, amb accés a través de navegadors, que
permeti obtenir, com a mínim, aquesta informació necessària per poder gestionar el
correcte desenvolupament del servei:
 Presència del personal i compliment dels horaris establerts
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 Planificació dels serveis a executar, el seu calendari i compliment dels mateixos
 Control de qualitat del servei, ítems de control i grau de compliment
 Altra informació referent al servei que permeti obtenir dades per poder aplicar
millores que el facin més eficient. Aquesta informació addicional ha de permetre
obtenir ràtios de gestió, com:
o Cost neteja/m2
o Consum productes/equipament
o Cost/equipament
Totes les dades provinents del contracte seran propietat de l’Ajuntament Vilanova i la
Geltrú, s’han d’actualitzar anualment o quan els tècnics municipals ho determinin, i
s’haurà de traspassar als responsables municipals.
El Sistema Informàtic de Gestió haurà de permetre exportar les fitxes i la descàrrega de
les dades en arxius editables en MS Excel o equivalent.
Aquelles empreses que presentin un Sistema Informàtic de Gestió que no permeti
obtenir tota la informació necessària detallada en aquest apartat, obtindran 0 punts, i les
que sí presentin un sistema que sí que ho permeti, 10 punts.

Lot 3
1. Criteris de judici de valor: fins 45 punts
1.1 Idoneïtat del pla de treball de la neteja d’especialistes (vidres, abrillantat de
paviments, neteja moquetes i tapisseries, fregat mecànic). Fins a 7 punts
Els licitadors han de presentar una proposta de pla de treball.
De forma desglossada, es distribuirà la puntuació de la manera següent:
- Programació anual (hores destinades a cada centre, per treballador, amb
distribució per mesos). Fins 2 punts.
- Proposta que permeti, després d’haver plogut, tenir uns circuits i uns equips
establerts per a acudir ràpidament a netejar tots els punts que tenen un gran
impacte visual. Fins 2 punt
- Mitjans materials no inclosos al PPTP i que suposin una millora per al servei.
Proposta detallada amb la fitxa tècnica de la maquinària/material. Cal indicar el
valor econòmic, que serà totalment a càrrec de l’empresa i amb cost zero per
l’Ajuntament. Cal justificar per què suposen una millora (increment de la qualitat,
eficiència, accessibilitat, etc.). Fins 3 punts.
1.2 Idoneïtat del pla de treball del servei de neteja ordinària diària. Fins 8 punts
Els licitadors han d’aportar un exemple concret d’aplicació del seu Pla de Treball per a
aquest equipament:
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- T.1. Plataforma de Serveis Frederica Montseny
El Pla de Treball proposat haurà d’incloure:
-

El detall de les tasques a desenvolupar, classificades, segons la seva periodicitat i
execució (diàries, setmanals, quinzenals mensuals, semestrals o anuals).

-

El nivell de neteja (a fons o manteniment)

-

S’haurà de definir per a cada tasca la càrrega horària assignada (respectant el
total d’hores anuals establert a l’Annex 1 del PPTP)

-

S’haurà de detallar la descripció dels procediments, material i maquinària (si n’hi
ha) a utilitzar.

-

Adjunt al Pla de Treball s’haurà de presentar emplenat el model de fitxa dels
edificis dels quals es presenta el Pla de Treball.

De forma desglossada, es distribuirà la puntuació de la manera següent:
-

Per determinar de forma concreta i resumida tots els recursos, accions i aspectes
per a una eficient execució dels serveis de neteja en el centre. Fins 3 punts

-

Per sintetitzar i establir una òptima sectorització i definició de tasques diàries per a
cada lloc de treball en el centre. Fins 3 punts.

-

Per sintetitzar i establir una adient distribució de les tasques de fons al llarg d’un
mes. Fins 1 punt

-

Per indicar els horaris de neteja adequats a les necessitats del centre i on
s’analitzin les interferències amb el desenvolupament de les activitats dels usuaris
pròpies del centre. Fins 1 punt.

1.3 Recursos materials. Fins 25 punts.
Els licitadors han d’aportar una proposta dels recursos materials que es puntuarà de la
manera següent:
-

-

-

Per millorar en la recollida selectiva d’envasos de plàstic, llaunes i brics. Fins 4
punts
Es valoraran el nombre i tipus de contenidors que s’oferiran, a cost zero per a
AISSA, per a la recollida d’envasos de plàstic, llaunes i brics, amb l’objectiu
d’incrementar la recollida selectiva interna de les dependències.
Es tindrà en compte la facilitat d’ús, material que faciliti la neteja, ergonomia,
durabilitat, integració en l’espai.
Maquinària i material mínim per a l’execució del contracte, inclosos a l’apartat 6.3
del PPTP. Fins 15 punts.
Caldrà presentar la fitxa tècnica de cadascun dels elements inclosos a l’apartat
6.3 del PPTP.
Maquinària i estris més enllà dels obligats al PPTP. Fins 6 punts.
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Es valorarà aquella maquinària i/o estris que no estiguin inclosos al PPTP i que
suposin una millora per al servei. S’ha de presentar una proposta detallada amb la
fitxa tècnica de la màquina o estri. Cal indicar el valor econòmic, que serà
totalment a càrrec de l’empresa i amb cost zero per AISSA. Cal justificar per què
suposen una millora (increment de la qualitat, eficiència, etc.).
1.4 Pla de treball de la supervisora i encarregada. Fins 3 punts
El licitador haurà d’aportar una proposta del pla de treball de l’encarregada. Caldrà indicar
la programació en la inspecció de centres, i reunions programades amb AISSA.
1.5 Proposta que ofereixi mètodes, eines i instruments de control de qualitat del
servei, especificant també les mesures de seguiment i control. Fins 2 punts.
Per tal de garantir la qualitat del servei, es valorarà la implantació d’un sistema de control
que verifiqui la correcta execució dels treballs, el compliment de freqüències, d’utilització
de productes i materials, la qualitat ambiental, tècnica, estètica i en general tot el que
s’estableix al Plec de Prescripcions Tècniques referent a la qualitat i quantitat de la
prestació del servei de neteja.
El sistema de control ha de contenir aquests 3 tipus:
- Control estètic
- Control de la prestació
- Control de l’acompliment de les operacions programades d’especialistes.
Les empreses licitadores hauran de detallar en què es basa aquest sistema, quines eines
o instruments s’utilitzaran, com s’implantarà, així com els criteris d’avaluació que es
tindran en compte per auditar el servei.
2. Criteris automàtics: fins 55 punts
2.1. Oferta econòmica. Fins 45 punts
L’oferta més baixa obtindrà la màxima puntuació i la resta de propostes rebran una
puntuació segons la següent fórmula:
Puntuació= P x (IL-IO) / (IL-OME)
IL = Import de licitació
IO = Import ofert
OME = oferta més econòmica
P= 45
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2.2. Millora en el subministrament de les catifes, requerides a la clàusula 4.10.2 del
Plec de Prescripcions Tècniques: Fins a 10 punts
a) Catifes addicionals a les contingudes al PPT: Fins a 4 punts
Per dotar una entrada de catifa de mida 75 x 180 cm, amb manteniment inclòs (s’ha de
tenir en compte que hi ha d’haver 2 catifes per entrada, per poder fer el canvi mensual): 1
punt per entrada, màxim 4 punts.
b) Per personalitzar les catifes amb l’escut d’AISSA. Fins a 6 punts
- Les 16 u. indicades al PPT: 4 punts
- Cada 2 u. addicionals ofertes en aquest apartat (el nombre no pot ser superior a
les catifes ofertes a l’apartat a): 0,5 punts per entrada (2 u.), màxim 2 punts.
Lot 4

1. Criteris de judici de valor: fins 45 punts
1.1 Idoneïtat del pla de treball del servei de neteja ordinària diària. Fins 25 punts
Els licitadors han d’aportar un exemple concret d’aplicació del seu Pla de Treball per a
aquest equipament:
- U.1 Edifici Neàpolis
El Pla de Treball proposat haurà d’incloure:
-

El detall de les tasques a desenvolupar, classificades, segons la seva periodicitat i
execució (diàries, setmanals, quinzenals mensuals, semestrals o anuals).

-

Planificació de la neteja de vidres (respectant el total d’hores anuals establert a
l’Annex 1 del PPTP).

-

Com es durà a terme la supervisió del servei de neteja (detallant la programació
en la inspecció de centres, i reunions programades amb EPEL Neàpolis).

-

El nivell de neteja (a fons o manteniment)

-

S’haurà de definir per a cada tasca la càrrega horària assignada (respectant el
total d’hores anuals establert a l’Annex 1 del PPTP)

-

S’haurà de detallar la descripció dels procediments, material i maquinària (si n’hi
ha) a utilitzar.

-

Adjunt al Pla de Treball s’haurà de presentar emplenat el model de fitxa dels
edificis dels quals es presenta el Pla de Treball.
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De forma desglossada, es distribuirà la puntuació de la manera següent:
-

Per determinar de forma concreta i resumida tots els recursos, accions i aspectes
per a una eficient execució dels serveis de neteja en el centre. Fins 9 punts

-

Per sintetitzar i establir una òptima sectorització i definició de tasques diàries per a
cada lloc de treball en el centre. Fins 9 punts.

-

Per sintetitzar i establir una adient distribució de les tasques de fons al llarg d’un
mes. Fins 4 punts.

-

Per indicar els horaris de neteja adequats a les necessitats del centre i on
s’analitzin les interferències amb el desenvolupament de les activitats dels usuaris
pròpies del centre. Fins 3 punts.

1.2. Recursos materials. Fins 15 punts.
Els licitadors han d’aportar una proposta dels recursos materials que es puntuarà de la
manera següent:
-

-

Per millorar en la recollida selectiva d’envasos de plàstic, llaunes i brics. Fins 5
punts
Es valoraran el nombre i tipus de contenidors d’oficina que s’oferiran, a cost zero
per a EPEL Neàpolis, per a la recollida d’envasos de plàstic, llaunes i brics, amb
l’objectiu d’incrementar la recollida selectiva interna de les dependències.
Es tindrà en compte la facilitat d’ús, material que faciliti la neteja, ergonomia,
durabilitat, integració en l’espai.
Maquinària i estris més enllà dels obligats al PPTP. Fins 10 punts.
Es valorarà aquella maquinària i/o estris que no estiguin inclosos al PPTP i que
suposin una millora per al servei. S’ha de presentar una proposta detallada amb la
fitxa tècnica de la màquina o estri. Cal indicar el valor econòmic, que serà
totalment a càrrec de l’empresa i amb cost zero per la Companyia d’Aigües. Cal
justificar per què suposen una millora (increment de la qualitat, eficiència, etc.).

1.3. Proposta que ofereixi mètodes, eines i instruments de control de qualitat del
servei, especificant també les mesures de seguiment i control. Fins 5 punts.
Per tal de garantir la qualitat del servei, es valorarà la implantació d’un sistema de control
que verifiqui la correcta execució dels treballs, el compliment de freqüències, d’utilització
de productes i materials, la qualitat ambiental, tècnica, estètica i en general tot el que
s’estableix al Plec de Prescripcions Tècniques referent a la qualitat i quantitat de la
prestació del servei de neteja.
El sistema de control ha de contenir aquests 3 tipus:
- Control estètic
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- Control de la prestació
- Control de l’acompliment de les operacions programades d’especialistes.
Les empreses licitadores hauran de detallar en què es basa aquest sistema, quines eines
o instruments s’utilitzaran, com s’implantarà, així com els criteris d’avaluació que es
tindran en compte per auditar el servei.
2. Criteris automàtics: fins 55 punts
2.1. Oferta econòmica. Fins 45 punts
L’oferta més baixa obtindrà la màxima puntuació i la resta de propostes rebran una
puntuació segons la següent fórmula:
Puntuació= P x (IL-IO) / (IL-OME)
IL = Import de licitació
IO = Import ofert
OME = oferta més econòmica
P= 45

Els paràmetres objectius que determinaran quan les ofertes poden incórrer en presumpta
anormalitat o desproporcionalitat són els continguts a l’article 85 del RGLCAP.

2.2. Sistema Informàtic de Gestió. Fins a 10 punts
Les empreses licitadores hauran de presentar un document que detalli les funcionalitats
del Sistema Informàtic de Gestió ofert, amb còpia de cadascuna de les pantalles del
menú.
Es valorarà l’aportació, a cost zero per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, d’un Sistema
Informàtic de Gestió mitjançant plataforma web, amb accés a través de navegadors, que
permeti obtenir, com a mínim, aquesta informació necessària per poder gestionar el
correcte desenvolupament del servei:





Presència del personal i compliment dels horaris establerts
Planificació dels serveis a executar, el seu calendari i compliment dels mateixos
Control de qualitat del servei, ítems de control i grau de compliment
Altra informació referent al servei que permeti obtenir dades per poder aplicar
millores que el facin més eficient. Aquesta informació addicional ha de permetre
obtenir ràtios de gestió, com:
o Cost neteja/m2
o Consum productes/equipament
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o Cost/equipament
Totes les dades provinents del contracte seran propietat de l’Ajuntament Vilanova i la
Geltrú, s’han d’actualitzar anualment o quan els tècnics municipals ho determinin, i
s’haurà de traspassar als responsables municipals.
El Sistema Informàtic de Gestió haurà de permetre exportar les fitxes i la descàrrega de
les dades en arxius editables en MS Excel o equivalent.
Aquelles empreses que presentin un Sistema Informàtic de Gestió que no permeti
obtenir tota la informació necessària detallada en aquest apartat, obtindran 0 punts, i les
que sí presentin un sistema que sí que ho permeti, 10 punts.

Lot 5
1. Criteris de judici de valor: fins 45 punts
1.1 Idoneïtat del pla de treball de la neteja d’especialistes (vidres, abrillantat de
paviments, neteja moquetes i tapisseries, fregat mecànic). Fins a 5 punts
Els licitadors han de presentar una proposta de pla de treball.
De forma desglossada, es distribuirà la puntuació de la manera següent:
- Programació anual (hores destinades a cada centre, per treballador, amb
distribució per mesos). Fins 2 punts.
- Proposta que permeti, després d’haver plogut, tenir uns circuits i uns equips
establerts per a acudir ràpidament a netejar tots els punts que tenen un gran
impacte visual. Fins 1 punt
- Mitjans materials no inclosos al PPTP i que suposin una millora per al servei.
Proposta detallada amb la fitxa tècnica de la maquinària/material. Cal indicar el
valor econòmic, que serà totalment a càrrec de l’empresa i amb cost zero per
l’Ajuntament. Cal justificar per què suposen una millora (increment de la qualitat,
eficiència, accessibilitat, etc.). Fins 2 punts.
1.2 Idoneïtat del pla de treball del servei de neteja ordinària diària. Fins 12 punts
Els licitadors han d’aportar un exemple concret d’aplicació del seu Pla de Treball per a
aquest equipament:
- H.7. Centre Cívic La Geltrú
El Pla de Treball proposat haurà d’incloure:
-

El detall de les tasques a desenvolupar, classificades, segons la seva periodicitat i
execució (diàries, setmanals, quinzenals mensuals, semestrals o anuals).
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-

El nivell de neteja (a fons o manteniment)

-

S’haurà de definir per a cada tasca la càrrega horària assignada (respectant el
total d’hores anuals establert a l’Annex 1 del PPTP)

-

S’haurà de detallar la descripció dels procediments, material i maquinària (si n’hi
ha) a utilitzar.

-

Adjunt al Pla de Treball s’haurà de presentar emplenat el model de fitxa dels
edificis dels quals es presenta el Pla de Treball.

De forma desglossada, es distribuirà la puntuació de la manera següent:
-

Per determinar de forma concreta i resumida tots els recursos, accions i aspectes
per a una eficient execució dels serveis de neteja en el centre. Fins 5 punts

-

Per sintetitzar i establir una òptima sectorització i definició de tasques diàries per a
cada lloc de treball en el centre. Fins 3 punts.

-

Per sintetitzar i establir una adient distribució de les tasques de fons al llarg d’un
mes. Fins 2 punts

-

Per indicar els horaris de neteja adequats a les necessitats del centre i on
s’analitzin les interferències amb el desenvolupament de les activitats dels usuaris
pròpies del centre. Fins 2 punts.

1.3 Recursos materials. Fins 15 punts.
Els licitadors han d’aportar una proposta dels recursos materials que es puntuarà de la
manera següent:
-

-

Per millorar en la recollida selectiva d’envasos de plàstic, llaunes i brics. Fins 5
punts
Es valoraran el nombre i tipus de contenidors d’oficina que s’oferiran, a cost zero
per a la Companyia d’Aigües, per a la recollida d’envasos de plàstic, llaunes i
brics, amb l’objectiu d’incrementar la recollida selectiva interna de les
dependències.
Es tindrà en compte la facilitat d’ús, material que faciliti la neteja, ergonomia,
durabilitat, integració en l’espai.
Maquinària i estris més enllà dels obligats al PPTP. Fins 10 punts.
Es valorarà aquella maquinària i/o estris que no estiguin inclosos al PPTP i que
suposin una millora per al servei. S’ha de presentar una proposta detallada amb la
fitxa tècnica de la màquina o estri. Cal indicar el valor econòmic, que serà
totalment a càrrec de l’empresa i amb cost zero per la Companyia d’Aigües. Cal
justificar per què suposen una millora (increment de la qualitat, eficiència, etc.).

1.4 Pla de treball de la supervisió del servei. Fins 10 punts
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El licitador haurà d’aportar una proposta del pla de treball de l’acompanyament als
treballadors/es i la supervisió del servei. Caldrà indicar la programació en la inspecció de
centres, i reunions programades amb l’Ajuntament.
1.5 Proposta que ofereixi mètodes, eines i instruments de control de qualitat del
servei, especificant també les mesures de seguiment i control. Fins 3 punts.
Per tal de garantir la qualitat del servei, es valorarà la implantació d’un sistema de control
que verifiqui la correcta execució dels treballs, el compliment de freqüències, d’utilització
de productes i materials, la qualitat ambiental, tècnica, estètica i en general tot el que
s’estableix al Plec de Prescripcions Tècniques referent a la qualitat i quantitat de la
prestació del servei de neteja.
El sistema de control ha de contenir aquests 3 tipus:
- Control estètic
- Control de la prestació
- Control de l’acompliment de les operacions programades d’especialistes.

Les empreses licitadores hauran de detallar en què es basa aquest sistema, quines eines
o instruments s’utilitzaran, com s’implantarà, així com els criteris d’avaluació que es
tindran en compte per auditar el servei.
2. Criteris automàtics: fins 55 punts
2.1. Oferta econòmica. Fins 40 punts
L’oferta més baixa obtindrà la màxima puntuació i la resta de propostes rebran una
puntuació segons la següent fórmula:
Puntuació= P x (IL-IO) / (IL-OME)
IL = Import de licitació
IO = Import ofert
OME = oferta més econòmica
P= 40
Els paràmetres objectius que determinaran quan les ofertes poden incórrer en presumpta
anormalitat o desproporcionalitat són els continguts a l’article 85 del RGLCAP.
2.2. Millora en el subministrament de les catifes, requerides a la clàusula 4.10.2 del
Plec de Prescripcions Tècniques: Fins a 5 punts
Es valorarà que l’empresa adjudicatària personalitzi les 4 catifes indicades al PPT, amb
l’escut de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Fins a 5 punts
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2.3. Sistema Informàtic de Gestió. Fins a 10 punts
Les empreses licitadores hauran de presentar un document que detalli les funcionalitats
del Sistema Informàtic de Gestió ofert, amb còpia de cadascuna de les pantalles del
menú.
Es valorarà l’aportació, a cost zero per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, d’un Sistema
Informàtic de Gestió mitjançant plataforma web, amb accés a través de navegadors, que
permeti obtenir, com a mínim, aquesta informació necessària per poder gestionar el
correcte desenvolupament del servei:
Presència del personal i compliment dels horaris establerts
Planificació dels serveis a executar, el seu calendari i compliment dels mateixos
Control de qualitat del servei, ítems de control i grau de compliment
Altra informació referent al servei que permeti obtenir dades per poder aplicar
millores que el facin més eficient. Aquesta informació addicional ha de permetre
obtenir ràtios de gestió, com:
o Cost neteja/m2
o Consum productes/equipament
o Cost/equipament
Totes les dades provinents del contracte seran propietat de l’Ajuntament Vilanova i la
Geltrú, s’han d’actualitzar anualment o quan els tècnics municipals ho determinin, i
s’haurà de traspassar als responsables municipals.
El Sistema Informàtic de Gestió haurà de permetre exportar les fitxes i la descàrrega de
les dades en arxius editables en MS Excel o equivalent.





Aquelles empreses que presentin un Sistema Informàtic de Gestió que no permeti
obtenir tota la informació necessària detallada en aquest apartat, obtindran 0 punts, i les
que sí presentin un sistema que sí que ho permeti, 10 punts.
I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals
Per determinar si les ofertes econòmiques contenen valors anormals s’aplicaran els
paràmetres objectius previstos en l’article 85 del RGLCAP.
En tot cas, els òrgans de contractació han de rebutjar les ofertes si comproven que són
anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen
les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o
internacional, inclòs l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en
aplicació del que estableix l’article 201.
J. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses
proposades com adjudicatàries
Respecte del lot 5 els documents que acreditin que l’empresa que opta a la licitació està
qualificada per ser un CETIS o una EI, d’acord amb els requisits que consten a la
clàusula 9 del PCAP.
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Per a les CETIS la documentació següent:
a) Certificat d’inscripció al Registre de Centres especials de treball de la Comunitat
Autònoma.
b) Acta fundacional o escriptura de constitució on consti la inexistència d’ànim de lucre i
certificat d’Hisenda.
Quan es tracte d’una societat mercantil, a més, el Llibre de socis a fi de comprovar a qui
pertany la majoria del capital
c) Estatuts vigents per comprovar l’objecte social
d) Documentació acreditativa de la reinversió de beneficis
Per a les EI la documentació següent:
a) Certificat d’inscripció al Registre Administratiu d’Empreses d’Inserció de la Comunitat
Autònoma.
b) Acta fundacional o escriptura de constitució on consti la inexistència d’ànim de lucre i
certificat d’Hisenda.
Quan es tracte d’una societat mercantil, a més, el Llibre de socis a fi de comprovar a qui
pertany la majoria del capital
c) Estatuts vigents per comprovar l’objecte social.
d) Documentació acreditativa de la reinversió de beneficis
K. Garantia provisional
No procedeix
L. Garantia definitiva
Per als lots 1 a 4, la garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat la millor
oferta serà la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.
Respecte del lot 5 no procedeix exigir la constitució de garantia, de conformitat amb allò
que preveu la Disposició addicional quarta de la LCSP.
M. Condicions especials d’execució
D’acord amb la clàusula 9.3 del PCAP, respecte del lot 5 pel que fa a les Empreses
d’inserció, constitueix condició especial d’execució l’obligació de presentar anualment un
Balanç Social de l’activitat de l’empresa que inclogui la memòria econòmica i social, el
grau d’inserció en el mercat laboral ordinari i la composició de la plantilla, la informació
sobre les tasques d’inserció realitzades i les previsions per al pròxim exercici. Aquesta
obligació té el caràcter d’obligacions contractual essencials de conformitat amb allò
que preveu l’article 211.1 lletra f) de la LCSP i als efectes previstos en l’article 71.2 de la
LCSP.
Aplicable a tots els lots són condicions especial d’execució següents:
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a) Aquest servei comporta un component de mitjans personals substancial respecte de
les prestacions que conformen l’objecte del contracte, per aquest motiu, és condició
d’execució que l’empresa adjudicatària organitzi formació professional en el lloc de treball
que millori l’ocupació i l’adaptabilitat de les persones adscrites a l’execució del contracte i
les seves capacitats i qualificació.
b) Pel mateix motiu que el determinat a la lletra a) anterior, l’article 31 de la Llei 19/2020,
de 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no discriminació, - que estableix que els òrgans
de contractació i amb relació a l’execució dels contractes que subscriguin, han d’establir
condicions especials amb la finalitat de promoure la inclusió, la cohesió, la igualtat de
tracte i la no-discriminació, d’acord amb el que estableix la legislació de contractes del
sector públic, han d’incloure clàusules socials i igualitàries que tinguin en compte els
col·lectius que requereixen una especial protecció, com ho són les persones amb
discapacitat o trastorn mental, i les persones en risc d’exclusió social-, i tenint en compte
l’obligació que imposa l’article 202.2 de la LCSP, és condició especial d’execució que
l’empresa adjudicatària, en els supòsits de noves contractacions que es produeixin duran
l’execució del contracte, es comprometi a incorporar persones que es troben en situació
d’atur, prioritzant les que pertanyen a col·lectius desafavorits amb dificultats a l’accés al
món laboral o amb risc d’exclusió social.
Les condicions especials d’execució determinades en les lletres a) i b) seran susceptibles
d’imposició de les penalitats determinades en aquest plec.
En tot cas, són condicions especials d’execució del contracte les que s’assenyalen com a
tal en el plec de clàusules administratives particulars d’aquesta licitació.
N. Modificació del contracte prevista
Sí, d’acord amb la clàusula 31 del PCAP.
O. Cessió del contracte
Sí, d’acord amb la clàusula 34.2 del PCAP.
P. Subcontractació
Dels lots 1 a 4, d’acord amb allò que preveu l’article 215 de la LCSP, l’empresa
contractista pot concertar amb tercers la realització parcial de la prestació objecte del
contracte amb subjecció al PCAP i al PPTP.
Respecte del lot 5, d’acord amb allò que preveu l’article 215.2 d) en relació amb l’article
65.1 de la LCSP, es permet la subcontractació sempre que l’empresa subcontractista
sigui un CETIS/EIS d’acord amb els requisits que preveu la Disposició addicional quarta
de la LCSP i la clàusula 9.3 d’aquest PCAP. Aquesta constitueix una obligació essencial
del contractista i el seu incompliment pot donar lloc a la resolució del contracte.
En tot cas la subcontractació requerirà l’autorització prèvia per part de l’òrgan de
contractació i produirà els efectes previstos a la clàusula 35 del PCAP.
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Q. Revisió de preus
No procedeix, d’acord amb l’article 103 de la LCSP.
R. Termini de garantia
S’exceptua el termini de garantia, atesa la naturalesa del contracte, en tractar-se d’un
contracte de mera activitat o de de mitjans que s’extingeix pel compliment del termini
inicialment previst o les pròrrogues acordades, sense perjudici de la prerrogativa de
l’Administració de depurar la responsabilitat del contractista per qualsevol eventual
incompliment detectat amb posterioritat.
S. Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar l’empresa o les
empreses adjudicatàries
No procedeix
T. Programa de treball
Sí, d’acord amb la clàusula 4.2 del PPTP
U. Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte
La persona responsable del seguiment del contracte serà:
Lot 1: el cap del Servei de Compres i Serveis Generals de l’Ajuntament
Lot 2: el cap d’Administració de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú
Lot 3: la Direcció de Serveis de Suport del Consorci de Serveis a les Persones
Lot 4: la direcció de l’Entitat Pública Empresarial Local Neàpolis
Lot 5: el cap del Servei de Compres i Serveis Generals de l’Ajuntament
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I. DISPOSICIONS GENERALS
Primera. Objecte del contracte
1.1 L’objecte del contracte és la prestació dels serveis que es descriuen en l’apartat A
del quadre de característiques.
1.2 Els lots en què es divideix l’objecte del contracte s’identifiquen en l’apartat A del
quadre de característiques.
1.3 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de
Contractes (CPV) és la que consta en l’apartat A del quadre de característiques.
Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte
Les necessitats administratives a satisfer mitjançant el contracte i la idoneïtat de l’objecte
del contracte ha quedat acreditat a la Memòria justificativa i al PPTP, en concret garantir
les condicions de salubritat i higiene adequades per a la prestació dels diferents serveis i
activitats inherents a cada dependència, edifici i equipament municipal objecte del
contracte.
Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit
3.1 El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica en l’apartat
B.1 del quadre de característiques.
3.2 El pressupost base de licitació és el que s’assenyala en l’apartat B.2 del quadre de
característiques. Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut
d’aquest contracte, pot comprometre l’òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim
que poden ofertar les empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte.
3.3 El valor estimat del contracte i el mètode aplicat per al seu càlcul són els que
s’assenyalen en l’apartat B.3 del quadre de característiques.
3.4 El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent,
l’Impost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes,
els cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que
s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de
complir durant l’execució del contracte.
3.5 S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per al
pagament del contracte. La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és la
que s’esmenta en l’apartat C.1 del quadre de característiques.
Quarta. Termini de durada del contracte
El termini de durada del contracte és el que s’estableix en l’apartat D del quadre de
característiques. El termini total i els terminis parcials són els que es fixen en el
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programa de treball que s’aprovi, si s’escau. Tots aquests terminis comencen a comptar
des del dia que s’estipuli en el contracte.
El contracte es podrà prorrogar si així s’ha previst en l’apartat D del quadre de
característiques. En aquest cas, la pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà
obligatòria per a l’empresa contractista, sempre que la preavís i amb, almenys, dos
mesos d’antelació a l’acabament del termini de durada del contracte. La pròrroga no es
produirà, en cap cas, per acord tàcit de les parts.
Cinquena. Naturalesa jurídica i règim jurídic del contracte
5.1 El contracte té la naturalesa jurídica dels contractes de serveis definits a l’article 17 de
la LCSP com aquells l’objecte dels quals són prestacions de fer consistents en el
desenvolupament d’una activitat o dirigides a l’obtenció d’un resultat diferent d’una obra o
subministrament, inclosos aquells en què l’adjudicatari s’obligui a executar el servei de
manera successiva i per un preu unitari. No poden ser objecte d’aquests contractes els
serveis que impliquin exercici d’autoritat inherent als poders públics.
L’execució del contracte es realitza d’acord amb el principi de risc i ventura del
contractista previst a l’article 197 de la LCSP.
El contracte es regeix per aquest plec de clàusules administratives i pel plec de
prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren part integrant del
contracte. A més, es regeix per la normativa en matèria de contractació pública
continguda, principalment, en les disposicions següents:
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD
817/2009).
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les
disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).
e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals.
f) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
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personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva
95/46/CE.
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector
públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació.
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en el
seu defecte, les normes de dret privat.
5.2 El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres
normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa
adjudicatària de l'obligació de complir-les.
Sisena. Admissió de variants
S’admetran variants quan així consti en l’apartat E del quadre de característiques, amb
els requisits mínims, en les modalitats i amb les característiques que s’hi preveuen.
Setena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contracte són els
establerts en l’apartat F del quadre de característiques.
Vuitena. Mitjans de comunicació electrònics
8.1 D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta
licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per
mitjans exclusivament electrònics.
8.2 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de
contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través
del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A aquests efectes,
s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a
les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a
aquest efecte en el DEUC, d’acord amb el que s’indica en la clàusula onzena d’aquest
plec. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s indicant que la notificació corresponent s’ha
posat a disposició en l’e-NOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les persones designada/es,
mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la
notificació, es permet accedir a dita notificació amb certificat digital.
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de
l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de
contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de
la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça.
No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment
de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la data
d’enviament de l’avís de notificació.
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8.3 D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les
empreses que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a
interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de
l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil de
contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de la Generalitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/vng/customProf
Les empreses que, d’acord amb la clàusula 11.2 d’aquest plec, activin l’oferta amb l’eina
de Sobre Digital s’inscriuran a la licitació automàticament.
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces
electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís
relacionat amb aquesta licitació.
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a
conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es
realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta
licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis
electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de
publicació de la informació publicada, també es publicarà informació relativa tant a la
licitació, com al contracte.
A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador,
prèvia l’autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt de
serveis adreçats a les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a
cada empresa licitadora, amb un seguit d’eines que faciliten l’accés i la gestió
d’expedients de contractació del seu interès. Per donar-se d’alta cal fer “clic” en l’apartat
“Perfil de licitador” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i disposar del
certificat digital requerit. Als efectes informatius, s’indica que a la Plataforma de Serveis
de Contractació Pública, les empreses tenen a la seva disposició una “guia del licitador.”
Cal tenir en compte que les dades personals de les empreses licitadores, obtingudes per
l’Administració al subscriure’s en la licitació i/o en donar-se d’alta en el Perfil del licitador,
seran tractades per la unitat responsable de l’activitat de tractament únicament amb la
finalitat o les finalitats d’executar el contracte. No obstant, les persones interessades
poden sol·licitar l’accés i la rectificació de les seves dades, així com la supressió o la
limitació del tractament quan sigui procedent. També es poden oposar al tractament
d’acord amb la normativa vigent.
Així mateix, cal recordar que en cas que amb ocasió de la participació en aquesta licitació
les empreses hagin de comunicar dades personals, tant per incorporar-les en les seves
ofertes, com per acreditar el compliment dels requisits previs a l'adjudicació, han de
complir l'obligació de comptar amb el consentiment informat previ de les persones
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afectades, d’acord amb el que preveuen els articles 6 i 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5
de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
8.4 Certificats digitals:
D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la
signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura
electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament
Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els
serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual
es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim
necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a la signatura del DEUC i de
l’oferta.
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a
qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE)
910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual
disposa que “una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès
a un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta
dels Estats membres”.
Novena. Aptitud per contractar
9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte
corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin
les condicions següents:
- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article
65 de la LCSP;
- No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar
recollides en l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels
mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP;
- Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en la clàusula desena
d’aquest plec;
- Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a
terme la prestació que constitueixi l’objecte del contracte; i
- A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a
l’empresa determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus
beneficis, sistema de finançament o altres per poder participar en el procediment
d'adjudicació, aquests s’han d’acreditar per les empreses licitadores.
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Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les
finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus
estatuts o de les seves regles fundacionals.
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de
contractar han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el
moment de perfecció del contracte.
9.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita
mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan
sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant
l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les
normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre
oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa.
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la
presentació del NIF.
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió
Europea o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar
mitjançant la inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat
membre d’establiment o la presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions
que s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE.
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió
Europea ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb
l’aportació d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular
d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per
l’empresa, que figuren inscrites en el registre local professional, comercial o anàleg, o, en
el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que
abasta l’objecte del contracte. També han d’aportar un informe de la missió diplomàtica
permanent d’Espanya o de la Secretaria General de Comerç Exterior, que acrediti que
l’Estat del qual són nacionals ha signat l’Acord sobre contractació pública de
l’Organització Mundial del Comerç (OMC), sempre que es tracti de contractes subjectes a
regulació harmonitzada –de valor estimat igual o superior a 214.000 euros– o, en cas
contrari, l’informe de reciprocitat al que fa referència l’article 68 de la LCSP.
9.3 Requisits d’aptitud del lot 5 reservat a Centres Especials de Treball d´Iniciativa
Social (CETIS) i a Empreses d’Inserció Social (EI)) que d’acord amb la Disposició
Addicional quarta de la LCSP, compleixin els requisits legals per a tenir aquesta
consideració i la condició de que el percentatge de treballadors amb discapacitat o en
situació d’exclusió social sigui el previst en la seva normativa de referència i, en tot cas, al
menys el 30 per 100.
Centres especials de treball d’iniciativa social (CETIS)
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Regulats al Reial Decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió
social. (RDL 1/2013)
Requisits que han de complir acumulativament d’acord amb l’article 43 del RDL
1/2013:
1) Objecte:
Els CETIS són aquells que tenen com objectiu principal la realització d’una activitat
productiva de béns o de serveis, participant regularment en les operacions de mercat, i
tenint com a finalitat assegurar un treball remunerat per a les persones amb discapacitat;
al seu torn són un mitjà d’inclusió del major nombre d’aquestes persones en el règim de
treball ordinari.
2) Plantilla:
La plantilla estarà constituïda almenys pel 70 per 100 de persones treballadores amb
discapacitat que permeti la naturalesa del procés productiu.
3) Titularitat:
a) Els CETIS Promoguts o participats en més d’un 50 per 100 per entitats públiques o
privades sense ànim de lucre o que tinguin reconegut el seu caràcter social en els
estatuts
b) Els CETIS de titularitat de societats mercantils en els quals la majoria del seu capital
sigui propietat d’alguna de les entitats anteriors de la lletra b), sempre que compleixin,
acumulativament, els requisits que la majoria del seu capital social pertanyi a entitats
públiques o privades sense ànim de lucre o que tinguin reconegut el caràcter social en
els seus estatuts (ja siguin associacions, fundacions, corporacions de dret públic,
cooperatives d’iniciativa social o altres entitats de l’economia social) i que en els seus
estatuts o en acord social consti l’obligació de reinversió íntegra dels seus beneficis en
el propi centre especial d’ocupació o en altres centres especials d’ocupació d’iniciativa
social.
4) Destinació dels seus beneficis:
Reinversió del 100 per 100 en el propi centre especial d’ocupació o en altres centres
especials d’ocupació d’iniciativa social.
Mitjans d’acreditació, acumulativament:
a) Certificat d’inscripció al Registre de Centres especials de treball de la Comunitat
Autònoma.
b) Acta fundacional o escriptura de constitució on consti la inexistència d’ànim de lucre i
certificat d’Hisenda.
Quan es tracte d’una societat mercantil, a més, el Llibre de socis a fi de comprovar a
qui pertany la majoria del capital.
Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar en
la següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio.
Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat

Document electrònic
Número de validació: 13523425271471341231

Contractació i Patrimoni

c) Estatuts vigents per comprovar l’objecte social.
d) Documentació acreditativa de la reinversió de beneficis.
Empreses d’Inserció (EI)
Regulades a la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les
empreses d’inserció (Llei 44/2007).
Requisits que han de complir acumulativament d’acord amb els articles 4 i 5 de la
Llei 44/2007:
1) Objecte:
Són EI, aquelles societats mercantils o societats cooperatives legalment constituïdes que,
degudament qualificades pels organismes autonòmics competents en la matèria, realitzen
activitats econòmiques de producció de béns i serveis, i que tinguin per objecte social la
integració i formació sociolaboral de persones en situació d’exclusió social amb trànsit al
treball ordinari.
Aquests efectes, han de proporcionar als treballadors procedents de situacions
compreses dins de l’article 2 de la L 44/2007, com a part dels seus itineraris d’inserció,
processos personalitzats i assistits de treball remunerat, formació en el lloc de treball,
habituació laboral i social. Així mateix, aquestes empreses han de tenir serveis
d’intervenció o acompanyament per a la inserció sociolaboral que facilitin la seva
posterior incorporació al mercat de treball ordinari
2) Plantilla:
Mantenir en còmput anual, des de la seva qualificació, un percentatge de treballadors en
procés d’inserció, sigui quina sigui la modalitat de contractació, de almenys el 30 per 100
durant els primers tres anys d’activitat i de almenys el 50 per cent del total de la plantilla a
partir del quart any, i mai inferior a 2.
3) Titularitat:
Promogudes o participades per una o varies entitats sense ànim de lucre, incloses les de
dret públic, les associacions sense fins lucratius i les fundacions, que contemplen com
objecte social la inserció social de persones especialment desfavorides, que promoguin la
constitució d’empreses d’inserció. Aquesta participació ha de ser almenys del 51 per 100
del capital social per a les societats mercantils.
4) Trobar-se inscrites en el Registre corresponent a la seva forma jurídica, així com en el
Registre Administratiu d’Empreses d’Inserció de la Comunitat Autònoma.
5) No realitzar activitats econòmiques distintes de les del seu objecte social
6) Destinació dels seus beneficis:
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Aplicar, almenys, el 80 per 100 dels seus resultats o excedents disponibles obtinguts en
cada exercici a la millora o ampliació de les seves estructures productives i d’inserció.
7) Presentar anualment un Balanç Social de l’activitat de l’empresa que inclogui la
memòria econòmica i social, el grau d’inserció en el mercat laboral ordinari i la
composició de la plantilla, la informació sobre les tasques d’inserció realitzades i les
previsions per al pròxim exercici.
8) Comptar amb els mitjans necessaris per complir amb els compromisos derivats dels
itineraris d’inserció sociolaboral.

Mitjans d’acreditació, acumulativament:
a) Certificat d’inscripció al Registre Administratiu d’Empreses d’Inserció de la Comunitat
Autònoma.
b) Acta fundacional o escriptura de constitució on consti la inexistència d’ànim de lucre i
certificat d’Hisenda.
Quan es tracte d’una societat mercantil, a més, el Llibre de socis a fi de comprovar a
qui pertany la majoria del capital.
c) Estatuts vigents per comprovar l’objecte social.
d) Documentació acreditativa de la reinversió de beneficis.
9.4 També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es
constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzarles en escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses
queden obligades solidàriament davant l’Administració i han de nomenar una persona
representant o apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir les
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les
empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia
significativa.
9.5 La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva
extinció.
9.6 Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en
licitacions públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat punt de
trobada de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que es
troba dins l’apartat “Perfil del licitador”.
9.7 Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o
dels documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació
durant la preparació del procediment de contractació, poden participar en la licitació
sempre que es garanteixi que la seva participació no falseja la competència. A tal efecte,
l’òrgan de contractació, si escau, prendrà les mesures previstes a l’article 70 de la LCSP.
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Desena. Solvència de les empreses licitadores
10.1 Les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència que
es detallen en l’apartat G.1 del quadre de característiques, bé a través dels mitjans
d’acreditació que es relacionen en aquest mateix apartat G.1 del quadre de
característiques, o bé alternativament mitjançant la classificació equivalent a aquesta
solvència, que s’assenyala en l’apartat G.2 del mateix quadre de característiques.
A les empreses que, per una raó vàlida, no estiguin en condicions de presentar les
referències sol·licitades en l’apartat G.1 del quadre de característiques per acreditar la
seva solvència econòmica i financera, se les autoritzarà a acreditar-la per mitjà de
qualsevol altre document que l’òrgan de contractació consideri apropiat.
10.2 Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució
del contracte els mitjans personals o materials suficients que s’indiquen en l’apartat G.3
del quadre de característiques.
10.3 Les empreses licitadores poden recórrer per a l’execució del contracte a les
capacitats d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que
tinguin amb elles, per tal d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica i
professional, sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de
contractar i que les empreses licitadores demostrin que durant tota la durada de
l’execució del contracte disposaran efectivament dels recursos necessaris mitjançant la
presentació a tal efecte del compromís per escrit de les entitats esmentades.
El compromís a què es refereix el paràgraf anterior l’ha de presentar el licitador que hagi
presentat la millor oferta de conformitat amb el que disposa l’article 145, amb el
requeriment formalitzat previ de conformitat amb el que disposa l’apartat 2 de l’article 150,
sense perjudici del que estableix l’apartat 3 de l’article 140.
No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals i a
l'experiència professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats d'altres
entitats si aquestes presten els serveis per als quals són necessàries les capacitats
esmentades.
En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en
la unió o d'altres entitats.
Cas que una empresa recorri a les capacitats d’altres entitats respecte als requisits de
solvència econòmica i financera, s’exigeix la responsabilitat solidària entre elles en
l’execució del contracte.
10.4 Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als que fa
referència l’article 97 de la LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació amb
els requisits de selecció qualitativa que figurin en aquests.
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10.5 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva
solvència, en els termes indicats en l’apartat G.1 del quadre de característiques. Per tal
de determinar la solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de
les seves integrants.
II. DISPOSICIONS RELATIVES A
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

LA

LICITACIÓ,

L‘ADJUDICACIÓ

I

LA

Onzena. Presentació de documentació i de proposicions
11.1 Per tal d’obrir la possibilitat d’adjudicar contractes públics a petites i mitjanes
empreses, cada licitador només podrà optar a un dels lots. Cas de presentar proposició a
varis lots només es tindrà en compte la presentada al lot de menor valor estimat, quedant
exclosa de la licitació per a la resta de lots.
11.2 El termini per presentar ofertes en aquesta licitació es determinarà a l’anunci de
licitació.
Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves
ofertes en 3 sobres, mitjançant l’eina de Sobre Digital, quan així es faci constar en
l’apartat F del quadre de característiques, accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/vng/customProf
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran
un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de
l’oferta.
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari
d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les
que designin en el seu DEUC per rebre els avisos de notificacions i comunicacions
mitjançant l’e-NOTUM.
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès
que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran
per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en
format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i
enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de
l’oferta.
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses
licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada
que formi part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la
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documentació no està xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de
l’enviament de les ofertes, la documentació. Per tant, aquest procés de xifrat el duu a
terme l’eina de Sobre Digital, de manera que les empreses licitadores NO han de xifrar
prèviament els arxius mitjançant una altra eina. Així mateix, el desxifrat dels documents
de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les
empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament
aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per
cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre
Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al
desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.
L’eina del Sobre Digital demanarà automàticament a les empreses licitadores que han
presentat oferta, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el formulari d’inscripció a
l’oferta de l’eina de Sobre Digital, la introducció en l’eina Sobre Digital de les paraules
clau, 24 hores després de la finalització del termini de presentació d’ofertes, i la continua
demanat automàticament a les empreses licitadores que no l’hagin incorporat, una
vegada al dia, cada dia fins que la incorporin o fins a la data d’obertura dels sobres;
addicionalment, la mesa o l’òrgan de contractació també tenen la potestat de demanar la
introducció de les paraules clau quan ho considerin.
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de
desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que
garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la
Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.
Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de la finalització
de l’acte d’obertura del primer sobre xifrat.
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir
al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de
Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la
introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles
custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es
podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar
per no haver introduït l’empresa la paraula clau.
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents
que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta, la qual no es
considera presentada fins que no ha estat registrada, amb l’apunt d’entrada corresponent,
a través de l’eina. A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà
modificar la documentació tramesa.
Cal tenir en compte que l’eina de Sobre Digital no permet suprimir o modificar les ofertes
un cop presentades; sí és possible en qualsevol moment anterior a l’enviament de
l’oferta. En cas que una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix
lot/contracte dins del termini de presentació d’ofertes, pretenent que l’última substitueixi a
una o unes ofertes anteriors, ha d’informar-ho així fefaentment a l’òrgan de contractació i
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aquest o, en el seu cas, la mesa de contractació, valorarà el que procedeixi respecte
d’aquestes ofertes.
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentació de les proposicions, l’empresa licitadora pugui completar la tramitació
corresponent per a la presentació de l’oferta en el moment en què això resulti possible,
sense que es requereixi en tot cas que l’òrgan de contractació, si s’escau, adopti una
decisió prèvia expressa respecte d’una possible ampliació del termini pel temps que es
consideri imprescindible.
Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de sobre
digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/vng/customProf
És important que les empreses licitadores verifiquin amb antelació suficient que tenen el
coneixement requerit de l’eina i que coneixen els requeriments necessaris per presentar
oferta.
11.3 D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la
LCSP, l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en dues
fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del
termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la
seva presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de
l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se
aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat
retirada.
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat
l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels
fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal
assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies,
encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que
és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes
trameses en dues fases.
11.4 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus
de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per
un virus amb les eines corporatives de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Així, és
obligació de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas
d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que
l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests.
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en
blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació
valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques
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respecte de la participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar
de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de
tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà
acordar l’exclusió de l’empresa.
11.5 L’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb.
Per aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o
fragmentar en diverses parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar
eines del tipus winzip o winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de
contrasenya. Els arxius resultants de la partició s’incorporen en l’apartat d’altra
documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2).
11.6 Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes
es troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/vng/customProf
D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els següents: pdf.
excel
11.7 D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la
documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.
11.8 Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan
de contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació
complementària, el qual la facilitarà almenys sis dies abans de què finalitzi el termini fixat
per a la presentació d’ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys 12 dies abans del
transcurs del termini de presentació de les proposicions.
Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan
de contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de
documentació, a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai
virtual de la licitació. Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a
través del tauler esmentat, residenciat en el perfil de contractant de l’òrgan
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/vng/customProf
Les respostes a les sol·licituds d’aclariments tindran caràcter vinculant.
11.9 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació
incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com del
plec de prescripcions tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de
contractació per consultar les dades que recullen el Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses
classificades del sector públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat
membre de la Unió Europea.
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11.10 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot
subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més
d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap de
les propostes que hagi subscrit.
11.11 Contingut dels sobres
Cal tenir en compte que les dades personals de les empreses licitadores, obtingudes per
l’Administració al subscriure’s en la licitació i/o en donar-se d’alta en el Perfil del licitador,
seran tractades per la unitat responsable de l’activitat de tractament únicament amb la
finalitat o les finalitats d’executar el contracte. No obstant, les persones interessades
poden sol·licitar l’accés i la rectificació de les seves dades, així com la supressió o la
limitació del tractament quan sigui procedent. També es poden oposar al tractament
d’acord amb la normativa vigent.
Així mateix, cal recordar que en cas que amb ocasió de la participació en aquesta licitació
les empreses hagin de comunicar dades personals, tant per incorporar-les en les seves
ofertes, com per acreditar el compliment dels requisits previs a l'adjudicació, han de
complir l'obligació de comptar amb el consentiment informat previ de les persones
afectades, d’acord amb el que preveuen els articles 6 i 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5
de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
CONTINGUT DEL SOBRE A (DOCUMENTACIÓ GENERAL)
a) Document europeu únic de contractació (DEUC)
Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu únic de contractació
(DEUC), el qual s’adjunta com a annex 1 d’aquest plec, mitjançant el qual declaren el
següent:
- Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte
social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària del DEUC té la
deguda representació per presentar la proposició i el DEUC;
- Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i professional,
de conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec;
- Que no està incursa en prohibició de contractar;
- Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec.
Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les
persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces
de correu electròniques, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. Per tal de garantir
la recepció de les notificacions electròniques, es recomana designar més d’una persona
autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de correu electrònic. Aquestes dades
s’han d’incloure en l’apartat relatiu a “persona o persones de contacte” de la Part II.A del
DEUC.
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A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informació relativa a la
persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. El DEUC s’ha
de presentar signat electrònicament per la persona o les persones que tenen la deguda
representació de l’empresa per presentar la proposició.
La Instrucció 1/2016, de 26 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa de la Generalitat, sobre instruccions per emplenar el document europeu
únic de contractació, adjunta com a annex el formulari normalitzat de DEUC en versió
catalana en el qual s’inclouen instruccions per facilitar-ne l’emplenament, i, en particular,
indicacions sobre les dades que poden constar en el RELI i/o en el ROLECE.
Addicionalment, cal recordar que, tal com s’assenyala en les instruccions per emplenar el
DEUC annexes al Reglament d’execució (UE) 2016/7 de la Comissió, de 5 de gener de
2016, pel qual s’estableix el formulari normalitzat del DEUC, els òrgans de contractació
poden limitar la informació requerida respecte als criteris de selecció a una sola pregunta,
això és, si les empreses compleixen o no tots els criteris de selecció indicats en el plec o
en l’anunci.
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una
unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva
personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat. A més del DEUC, han
d’aportar un document on consti el compromís de constituir-se formalment en unió
temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte.
En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de
conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure
subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i s’ha de presentar altre
DEUC separat per cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri o que
tingui intenció de subcontractar.
D’acord amb l’article 71.1, lletra d) de la LCSP, l’acreditació del compliment de la quota
de reserva de llocs de treball i de l’obligació de disposar d’un pla d’igualtat s’ha de fer
mitjançant la presentació del DEUC.
Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre
de la Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema
d’emmagatzematge electrònic de documents o un sistema de prequalificació, d’accés
gratuït, només han de facilitar en cada part del DEUC la informació que no figuri en
aquestes bases. Així, les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31
de maig, i gestionat per la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa, o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector
públic, només estan obligades a indicar en el DEUC la informació que no figuri inscrita en
aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes empreses
han d’indicar en el DEUC la informació necessària que permeti a l’òrgan de contractació,
si escau, accedir als documents o certificats justificatius corresponents.
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L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest
plec el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’haurà d’efectuar l’empresa
licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta més
avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació.
Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a les
empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa
del compliment dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre la
vigència o fiabilitat del DEUC o quan sigui necessari per al bon desenvolupament del
procediment. No obstant això, l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI o en el
Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic o que figuri en una
base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està
obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades
inscrites en aquests registres.
b) Declaració responsable model annex 2 d’aquest PCAP
c) Altra documentació
Qualsevol altra documentació
característiques.

que

s’exigeixi

en

l’apartat

J

del

quadre

de

CONTINGUT DEL SOBRE B
Les empreses licitadores han d’incloure en el sobre B tota la documentació relacionada
amb els criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor.
La inclusió en el Sobre B de l’oferta econòmica, així com de qualsevol informació de
caràcter rellevant avaluable de forma automàtica i que, per tant, s’ha d’incloure en el
sobre C, comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora, quan es vulneri el secret de les
ofertes o el deure de no tenir coneixement del contingut de la documentació relativa als
criteris de valoració objectiva abans de la relativa als criteris de valoració subjectiva.
CONTINGUT DEL SOBRE C
a) Les empreses licitadores han d’incloure en el sobre C la seva proposició econòmica i
també la documentació relativa als criteris quantificables de forma automàtica.
b) La proposició econòmica s’ha de formular, conforme al model que s’adjunta com a
annex 3 a aquest plec i com a plantilla al sobre C d’aquesta licitació inclòs en l’eina de
Sobre Digital, i les proposicions corresponents a altres criteris d’adjudicació, si s’escau,
als continguts assenyalats en les plantilles i annexos d’aquest plec corresponents.
No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no
permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les.
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A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de
les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o
reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que
aquest document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la
composen.
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i,
en cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE
si resulten adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la
composen. La persona o les persones que signin l’oferta ha o han de ser la persona o les
persones signants del DEUC.
Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del qual s’hagi
assenyalat en l’eina de Sobre Digital que poden declarar que conté informació
confidencial, si conté informació d’aquest tipus.
Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre B i, si
s’escau, en el sobre C, es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets
industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a
terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar
la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser
contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter
personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altres informacions amb
un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest
procediment de licitació o en altres de posteriors. No tenen en cap cas caràcter
confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades incloses en el DEUC.
La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional a la
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten
declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.
En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de
determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre la possibilitat
d’accés o de vista de dita documentació, prèvia audiència de l’empresa o les empreses
licitadores afectades.
11.12 La presentació d’ofertes comporta que l’òrgan de contractació pugui consultar o
obtenir en qualsevol moment del procediment contractual informació sobre tot allò
declarat per les empreses licitadores o contractistes, excepte que s’hi oposin
expressament.
Dotzena. Mesa de contractació
12.1 La Mesa de contractació està integrada pels membres següents:
Presidència:
Titular: Olga Arnau i Sanabra, Alcaldessa
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Suplent: Conxi Martínez Sánchez, regidoria d’Empresa i Innovació
Vocals:
1) Titular: Isidre Martí i Sardà, Secretari General
Suplent: Joan Manuel Ferrera Izquierdo, Vicesecretari General
2) Titular: Cèsar Rodríguez i Solà, Interventor General
Suplent: Nil Mestres Albà, Tècnic de l’Administració Especial adscrit al Servei
d’Intervenció.
3) Titular: Jaume Meseguer Linares, Assessor jurídic de l’Àrea de Serveis
Centrals. Suplent: Rosa Lucas Bizarro, Assessora Jurídica
4) Titular: Gemma Noya Espinazo, Tècnica Responsable del Servei de Compres i
Serveis Generals. Suplent: Anna Benavides Paz, Auxiliar Administrativa del
Servei de Compres.
Secretari/ària:
Titular: Pilar Traver Marqués, Assessora Jurídica
Suplent: Pol Ejarque Cortés, Tècnic Superior d’Administració General
12.2 La Mesa de contractació obrirà el sobre A, comprovarà la correcció de les signatures
de les ofertes i qualificarà la documentació continguda en el Sobre A. En cas d’observar
defectes esmenables, ho comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè els
esmenin en el termini de tres dies hàbils.
Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la signatura o en la documentació
continguda en el Sobre A, la mesa l’avaluarà i determinarà les empreses admeses a la
licitació i les excloses, així com, en el seu cas, les causes de l’exclusió.
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques
aquestes circumstàncies mitjançant el perfil de contractant.
Així mateix, d’acord amb l’article 95 de la LCSP la Mesa podrà sol·licitar a les empreses
licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats o
requerir-les perquè en presentin de complementaris, les quals, de conformitat amb
l’article 22 del RGLCAP, disposaran d’un termini de cinc dies naturals sense que puguin
presentar-se després de declarades admeses les ofertes.
Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que
a aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu
electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el
formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han
d’aportar la documentació corresponent.
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Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant
comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec.
12.3 Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura del sobre A
seran susceptibles d’impugnació en els termes establerts a la clàusula quarantena.
Tretzena. Comitè d’experts
No procedeix la constitució d’un comitè d’experts en aquest procediment, d’acord amb
l’article 146.2 a) de la LCSP, a contrario sensu.
Catorzena. Determinació de la millor oferta
14.1 Criteris d’adjudicació del contracte
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha d’atendre
als criteris d’adjudicació establerts en l’apartat H del quadre de característiques.
14.2 Pràctica de la valoració de les ofertes
L’obertura de les ofertes mitjançant l’eina de sobre digital es durà terme mitjançant
seguiment per streaming a través de l’enllaç que a aquest efecte proporcioni l’òrgan de
contractació.
En el dia, lloc i hora indicats al perfil del contractant tindrà lloc l’obertura dels sobres
presentats per les empreses admeses.
Posteriorment, es donarà a conèixer a través del perfil de contractant la puntuació
obtinguda per cadascuna de les empreses respecte dels criteris de valoració que
depenguin d’un judici de valor amb caràcter previ a l’acte públic d’obertura dels sobres C
presentats per les empreses. El dia, lloc i hora d’obertura del sobre C es publicarà al
perfil del contractant.
La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les
ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el
sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes
sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de
garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.
Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que
a aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu
electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el
formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han
d’aportar la documentació corresponent.
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant
comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec.
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Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les
proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les
que excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models de
proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la
proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o
inconsistència que la fa inviable.
L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores
implicarà l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar
afectat el principi d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb
caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin
realitzar la valoració de les ofertes.
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular
la seva proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan consideri
necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels
plecs. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de
valoració.
També podrà requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris de la
prestació, a les organitzacions representatives de l’àmbit d’activitat al qual correspongui
l’objecte del contracte, a les organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin la
igualtat de gènere i a altres organitzacions per verificar les consideracions socials i
ambientals.
D’acord amb l’article 63.3.e) de la LCSP, es publicaran en el perfil de contractant de
l’òrgan de contractació totes les actes de la mesa de contractació relatives al procediment
d’adjudicació, així com l’informe de valoració de les ofertes.
Els actes d’exclusió de les empreses licitadores adoptats en relació amb l’obertura dels
sobres B i C, seran susceptibles d’impugnació en els termes establerts en la clàusula
quarantena.
14.3 En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses
licitadores, es resoldrà mitjançant l’aplicació per ordre dels criteris socials esmentats en
l’article 147.2 de la LCSP.
14.4 Subhasta electrònica
No procedeix.
14.5 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en
funció dels límits i els paràmetres objectius establerts en l’apartat I del quadre de
característiques.
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En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció
d’anormalitat, la Mesa de contractació requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es que l’/les
hagi/n presentat perquè les justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix
nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi
definit la anormalitat de l’oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerirà a l’/les empresa/es
licitadora/es, les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les
pertinents justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un termini de 5 dies hàbils per
presentar la informació i els documents que siguin pertinents a aquests efectes.
Les sol·licituds de justificació es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest
efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a
l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari
d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la
documentació corresponent.
Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a
través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública,
d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec.
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la
documentació justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de
contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa
licitadora exclosa del procediment.
Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins
de termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la
proposició, degudament motivada, previ l’assessorament tècnic del servei corresponent, a
l’òrgan de contractació.
L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es
basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o
jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes
perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions
aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs
l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix
l’article 201 de la LCSP.
L’òrgan de contractació prendrà aquest acord rebutjant les ofertes incurses en baixa
anormal, juntament amb l’acord d’adjudicació del contracte.
Quinzena. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a
l’adjudicació
15.1 Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació les classificarà per ordre
decreixent i, posteriorment, remetrà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta
d’adjudicació.
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Per realitzar aquesta classificació, la mesa tindrà en compte els criteris d’adjudicació
assenyalats en l’apartat H del quadre de característiques i en l’anunci.
La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre
que motivi la seva decisió.
15.2 Un cop acceptada la proposta de la mesa per l’òrgan de contractació, els serveis
corresponents requeriran a l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per a
què, dins del termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què
hagués rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa a què es fa esment a
continuació.
Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM,
integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula
vuitena d’aquest plec.
L’aportació de documentació es durà a terme a través de la funcionalitat que a aquest
efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’enviarà un correu electrònic a
l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari
d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la
documentació corresponent.
A.1 Empreses no inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI)
o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o
que no figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió
Europea
L’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar la documentació
següent –aquesta documentació, si escau, també s’haurà d’aportar respecte de les
empreses a les capacitats de les quals es recorri:
- Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat
jurídica, d’acord amb les previsions de la clàusula novena.
- Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones
signants de les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom d’un altre
i el document nacional d’identitat o el passaport.
- Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència o del
certificat de classificació corresponent.
Així mateix, l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar:
- Si escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la
qualitat i de gestió mediambiental.
- En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de
disposar dels recursos necessaris al que es refereix l’article 75.2 de la LCSP.
- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a
dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP.
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- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que
s’estableix a la clàusula setzena .
- Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es
determini en l’apartat J del quadre de característiques del contracte.
A.2. Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o
en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o
que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea
L’empresa que hagi presentat la millor oferta ha d’aportar tota la documentació relativa a
la capacitat i solvència requerida per participar en la licitació que no consti inscrita en
aquests registres o no hi consti vigent o actualitzada, d’acord amb el previst en la clàusula
onzena d’aquest plec, així com la documentació següent:
- En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de
disposar dels recursos necessaris al que es refereix l’article 75.2 de la LCSP.
- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a
dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP.
- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que
s’estableix a la clàusula setzena.
- Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es
determini en l’apartat J del quadre de característiques del contracte.
15.3 Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la
documentació requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la documentació
presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, s’ha de comunicar a les
empreses afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini màxim de 3 dies
hàbils.
Les sol·licituds d’esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest
efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a
l’adreça o les adreces assenyalades per l’empresa o empreses licitadores en el formulari
d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la
documentació corresponent.
Aquestes peticions d’esmena es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació
electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec.
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa
licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a
l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.
Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació,
IVA exclòs, en concepte de penalitat, i, a més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en
prohibició de contractar per la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP.

Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar en
la següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio.
Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat

Document electrònic
Número de validació: 13523425271471341231

Contractació i Patrimoni

Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el DEUC o
en altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector
públic prevista en l’article 71.1.e de la LCSP.
Setzena. Garantia definitiva
16.1 L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en l’apartat L del quadre de
característiques.
16.2 Les garanties es poden prestar, d’acord amb l’article 108.1 de la LCSP, en alguna de
les formes següents:

a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions
establertes reglamentàriament. L’efectiu i els certificats d’immobilització en els valors
anotats s’han de dipositar a la caixa general de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per
algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de
crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han de
dipositar a la caixa general de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora
autoritzada per a operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El
certificat de l’assegurança s’ha de lliurar a la caixa general de l’Ajuntament de Vilanova
i la Geltrú.
16.3 En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una
o vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida
en l’apartat L del quadre de característiques i garanteixi solidàriament a totes les
empreses integrants de la unió temporal.
16.4 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP.
16.5 En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la
garantia, l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària per
tal que l’import de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constància
documentada de la reposició esmentada.
16.6 Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti
variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es
mantingui la deguda proporció entre la garantia i el preu del contracte vigent en cada
moment, en el termini de quinze dies a comptar des de la data en què es notifiqui a
l’empresa l’acord de modificació.
16.7 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a
l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que
correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució.
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16.8 En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat anterior,
l’Administració pot resoldre el contracte.
Dissetena. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment
L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons
d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses
licitadores, abans de la formalització del contracte.
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificantho a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de
preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació.
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què
hagin incorregut.
Per calcular les despeses que seran susceptibles de compensació a les empreses
licitadores, es farà, a través dels tràmits del procediment administratiu comú.
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment
d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant.
Divuitena. Adjudicació del contracte
18.1 Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula quinzena, l’òrgan
de contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa o les empreses
proposades com a adjudicatàries, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la
recepció de dita documentació.
La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d’acord
amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que aquest
procediment ha quedat desert es publicarà en el perfil de contractant.
18.2 La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores
mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula vuitena
d’aquest plec, i es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació dins del
termini de 15 dies, indicant el termini en què s’haurà de procedir a la formalització del
contracte.
A aquest efecte, s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic que les empreses licitadores
hagin designat en presentar les seves proposicions, un avís de la posada a disposició de
la notificació. Així mateix, el correu electrònic contindrà l’enllaç per accedir-hi.
Dinovena. Formalització i perfecció del contracte
19.1 El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura
electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura
electrònica.
L’empresa o les empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el contracte s’elevi a
escriptura pública, essent al seu càrrec les despeses corresponents.
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19.2 La formalització del contracte s’efectuarà un cop transcorregut el termini mínim de
quinze dies hàbils des que es remeti a les empreses licitadores la notificació de
l’adjudicació a què es refereix la clàusula anterior.
Els serveis dependents de l’òrgan de contractació requeriran a l’empresa o les empreses
adjudicatàries per a què formalitzin el contracte en un termini no superior a cinc dies a
comptar del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, una vegada transcorregut
el termini previst en el paràgraf anterior sense que s’hagi interposat recurs especial en
matèria de contractació que porti aparellada la suspensió de la formalització o que l’òrgan
competent per a la resolució del recurs hagi aixecat la suspensió.
D’acord amb disposició addicional quinzena de la LCSP, els terminis a comptar des de la
notificació s’han de computar des de la data d’enviament de l’avís de notificació, sempre
que l’acte objecte de notificació s’hagi publicat el mateix dia en el perfil de contractant de
l’òrgan de contractació; en cas contrari, els terminis s’han de computar des de la recepció
de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça.
19.3 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes
imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost
base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc
contra la garantia definitiva, si s’ha constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a
l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b de la LCSP.
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a
l’Administració, s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que
la demora li pugui ocasionar.
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària,
s’adjudicarà a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre
en què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la
documentació a què es refereix la clàusula quinzena, essent aplicables els terminis
previstos en els apartats anteriors.
19.4 Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE
hauran de presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor,
l’escriptura pública de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el
nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la unió amb
poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte
fins a la seva extinció.
19.5 El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del
RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació.
19.6 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.
19.7 La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un
termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de
contractant i en el Diari Oficial de la Unió Europea.
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19.8 Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals
figuraran la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte,
juntament amb el desglossament corresponent de l’IVA; i posteriorment, si s’escau, les
modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis, l’import final i l’extinció del
contracte.
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés públic,
amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no
tinguin caràcter de confidencials.
III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Vintena. Condicions especials d’execució
Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de
l’empresa o les empreses contractistes i, si escau, per l’empresa o les empreses
subcontractistes, són les que s’estableixen en l’apartat M del quadre de
característiques, així com les que s’estableixen com a tals en altres clàusules d’aquest
plec.
Vint-i-unena. Execució i supervisió dels serveis
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs i
conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o empreses
contractistes la/les persona/es responsable/s del contracte a la qual es refereix la
clàusula vint-i-quatrena d’aquest plec
Vint-i-dosena. Programa de treball
L’empresa o empreses contractistes estaran obligades a presentar un programa de treball
que haurà d’aprovar l’òrgan de contractació quan així es determini en l’apartat T del
quadre de característiques.
Vint-i-tresena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte
23.1 L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del
contracte i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.
23.2 Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels
terminis total o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar,
ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la
garantia o per la imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els
articles 193 i 194 de la LCSP. Això és, una penalitat diària en la proporció de 0,60 € per
cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclòs.
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Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu
del contracte, IVA exclòs, l’òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la seva
resolució o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.
L’Administració tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix parcialment,
per causes que li siguin imputables, l’execució de les prestacions definides en el
contracte.
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a
l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució,
se li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en
demani un altre de més curt.
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació
prèvia per part de l’Administració.
23.3 En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o
d’incompliment dels compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes o
de les condicions especials d’execució establertes en la clàusula vintena d’aquest plec es
podrà acordar la imposició de les penalitats següents:
Els compliments defectuosos o els incompliments del contractista es qualificaran en:
1) Lleus
2) Greus
3) Molt greus
1) Es qualifiquen com a lleus els incompliments o compliments defectuosos en l’execució
de les prestacions objecte del contracte que no estiguin qualificades com a greus o molt
greus, que comportin una infracció de les condicions contractuals, comportant una
deficient execució de les prestacions del contracte. En tot cas tenen la consideració de
lleus:
a) Compliment defectuós o parcial de les funcions especificades al Plec de
prescripcions tècniques.
b) Tractament incorrecte al personal de la corporació municipal.
c) Manca de col·laboració amb el responsable del contracte per dur a terme les
tasques de coordinació i d’execució de la prestació.
2) Es qualifiquen com a greus els compliments defectuosos en l’execució de les
prestacions objecte del contracte que comportin una infracció de les condicions
contractuals generant un perjudici tant als interessos municipals. En tot cas tenen la
consideració de greus:
a) Compliment defectuós reiterats (més de dues vegades) de les funcions
especificades al plec de prescripcions tècniques.
b) Compliment defectuós dels compromisos assumits a l’oferta presentada.
c) Compliment defectuós dels criteris d’adjudicació proposats per l’adjudicatari.
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d) Compliment defectuós de les condicions especials d’execució a) i b).
e) La comissió de dos faltes lleus comportarà una falta greu.
f) Negativa a cooperar amb la corporació municipal.
3) Es qualifiquen com a molt greus l’incompliment de les prestacions establertes en el
Plec de Clàusules Administratives Particulars, de Prescripcions Tècniques o en l’oferta
presentada per l’adjudicatari que posi en perill la prestació del servei generant una lesió
dels interessos municipals. En tot cas tenen la consideració de molt greus:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Incompliment de les funcions especificades al plec de prescripcions tècniques.
Incompliment dels compromisos assumits a l’oferta presentada.
Incompliment dels criteris d’adjudicació proposats per l’adjudicatari.
L’incompliment de les condicions especials d’execució a) i b).
Incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social, així com de la
normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, i de la resta de normativa
aplicable al contracte i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el
pagament dels salaris o l’aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades
dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa.
Incompliment de la clàusula de confidencialitat.
Incompliment de la clàusula ètica.
La comissió de dos faltes greus comportarà una falta molt greu.
Negativa de col·laboració amb el responsable del contracte per dur a terme les
tasques de coordinació i d’execució de la prestació.
Per l’incompliment de l’obligació d’informació sobre les condicions de subrogació en
contractes de treball prevista a la clàusula 2.12, en els termes previstos a l’article
130 LCSP.
En el cas del lot 3, el cobriment inferior al 100% de les presències de plantilla en
llocs assistencials.
En cas d’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre relació
detallada de subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels
pagaments, prevista en la clàusula trenta-quatrena d’aquest plec.

El contractista accepta mitjançant la presentació de la corresponent proposta que pugui
ser penalitzat pels incompliments, compliments defectuosos o demores en el compliment
de les prestacions amb les següents quanties:
a) Lleus, es podran imposar penalitzacions fins un 2% de l’import d’adjudicació del
contracte.
b) Greus, es podran imposar penalitzacions fins un 5% de l’import d’adjudicació del
contracte.
c) Molt greus, es podran imposar penalitzacions de 10% de l’import d’adjudicació del
contracte.
Amb el límit total del 50 per cent del preu del contracte.
En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular
al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia l’emissió dels informes pertinents.
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Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les
quantitats que, en concepte de pagament, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista, o
sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir els
pagaments esmentats.
En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en l’execució
en què no estigui prevista penalitat, o aquesta no cobreixi els danys causats a l’
Ajuntament, s’exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis, d’acord amb
l’article 194 de la LCSP.
Vint-i-quatrena. Persona responsable del contracte
Amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del
contracte que s’indica en l’apartat U del quadre de característiques, es designarà una
persona responsable del contracte que exercirà les funcions següents:
- Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions
necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació.
- Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.
- Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius
imputables al contractista.
 Conformar la facturació derivada de l’execució del contracte.
 Proposar i informar les eventuals modificacions, incidències i pròrrogues del contracte.
 Formalitzar la recepció de les prestacions objecte del contracte.
Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les
obligacions d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.
Vint-i-cinquena. Resolució d’incidències
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en
l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per
la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient
contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del
RGLCAP.
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.
Vint-i-sisena. Resolució de dubtes tècnics interpretatius
Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució del
contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern a l’Administració i no vinculant.
IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
Vint-i-setena. Abonaments a l’empresa contractista
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27.1 L’import dels serveis executats s’acreditarà de conformitat amb el plec de
prescripcions tècniques, per mitjà dels documents que acreditin la realització total o
parcial, si s’escau, del contracte.
27.2 El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura
expedida d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les
condicions establertes en l’article 198 de la LCSP.
D’acord amb el que estableix 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, les factures
s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, i han
d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de contractació.
Les factures s’han de presentar en el Registre General d'Entrada de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú, i han d’incloure la identificació del/de la destinatari/ària de la
contractació.
El codi DIR que haurà d’incorporar a la factura electrònica és el següent:
Òrgan gestor: L01083073
Unitat tramitadora: L01083073
Oficina comptable: L01083073
27.3 En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i
les condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització
corresponent pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials
27.4 L’empresa contractista podrà realitzar els treballs amb major celeritat de la
necessària per executar els serveis en el termini o terminis contractuals. Tanmateix, no
tindrà dret a percebre en cada any, qualsevol que sigui l’import del què s’ha executat o de
les certificacions expedides, major quantitat que la consignada a l’anualitat corresponent,
afectada pel coeficient d’adjudicació.
27.5 L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i
condicions establerts en l’article 200 de la LCSP.
Vint-i-vuitena. Responsabilitat de l’empresa contractista
L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a
terme i de les prestacions i serveis realitzats, així com també de les conseqüències que
es dedueixin per a l’Administració o per a terceres persones de les omissions, errors,
mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència
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de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys
siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració.
Vint-i-novena. Altres obligacions de l’empresa contractista
a) L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el
dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de
dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular
les que estableix l’annex V de la LCSP.
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social
de persones amb discapacitat i fiscal.
L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral
esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament
dels salaris o l’aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis
col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de penalitats a què es
refereix la clàusula vint-i-tresena d’aquest plec.
A aquest efecte, l’empresa contractista haurà de remetre la justificació de la realització
efectiva d’aquests pagaments a l’òrgan de contractació quan aquest li ho sol·liciti.
b) L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de
conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable.
c) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies del servei
les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.
d) L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així
mateix, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar,
almenys, el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de
comunicacions de caràcter general que es derivin de l’execució de les prestacions
objecte del contracte.
L’empresa contractista ha de lliurar els treballs objecte d’aquest contracte, almenys, en
català, tant en paper com en suport digital, que s’obtingui com a resultat de la
realització dels treballs segons les determinacions del clausulat específic del plec de
prescripcions tècniques particulars.
Així mateix, l’empresa contractista assumeix l’obligació de destinar a l’execució del
contracte els mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podran
realitzar les prestacions objecte del servei en català. A aquest efecte, l’empresa
adjudicatària haurà d’adoptar les mesures de formació del seu personal necessàries
per garantir que el personal que, si escau, pugui relacionar-se amb el públic, tingui un
coneixement suficient de la llengua catalana per desenvolupar les tasques d’atenció,
informació i comunicació de manera fluida i adequada.
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En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden
subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de
7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.
e) L’empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés
amb ocasió del contracte, s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals, a la normativa de desenvolupament i al que estableix el Reglament (UE)
2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb
ocasió de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a
l’Administració contractant responsable del tractament de dades personals, té caràcter
confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o
suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a
tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte.
f) L’empresa contractista s’obliga a facilitar la informació necessària d’acord amb el que
preveu l’article 3.5 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
L’article 43.9 del Decret 8/202, de 9 de febrer, sobre transparència i el dret d’accés a la
informació publica, preveu que “les persones adjudicatàries de contractes de serveis
que s'han de prestar en les dependències de l'entitat contractant, han de facilitar a
l'òrgan de contractació, d'acord amb el format que aquest estableixi, una llista
anonimitzada dels llocs de treball ocupats i de la classificació professional del personal
que la persona adjudicatària adscriu a l'execució del contracte”. Així mateix, matisa
que “aquest personal no té en cap cas la consideració de personal al servei de l'entitat
contractant ni pot ocupar llocs de treball d'aquesta, per la qual cosa mantenen el vincle
laboral amb la persona adjudicatària o, si escau, amb l'entitat subcontractada”
g) L’empresa o les empreses contractistes han d’acreditar que el personal que adscriuen
a l’execució del contracte compleix el previst en l’article 13.5 de la Llei orgànica
1/1996, de 15 de gener, de Protecció jurídica del menor, de modificació parcial del
Codi Civil i de la Llei d’enjudiciament civil.
L’article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996 disposa que és requisit per a l’accés i l’exercici
a les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, el no
haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la
indemnitat sexual; i que, a tal efecte, qui pretengui l’accés a aquestes professions,
oficis o activitats haurà d’acreditar dita circumstància mitjançant l’aportació d’una
certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals.
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h) L’empresa o les empreses contractistes han de complir les obligacions recollides en
l’annex 4 d’aquest plec, relatiu a regles especials respecte del personal de l’empresa
contractista que adscriurà a l’execució del contracte.
i) L’empresa contractista s’obliga a subrogar-se com a ocupadora en les relacions
laborals de les persones treballadores adscrites a l’execució d’aquest contracte,
d’acord amb la informació sobre les condicions dels contractes respectius que es
facilita en l’annex 5 d’aquest plec.
Així mateix, l’empresa contractista està obligada a proporcionar a l’òrgan de
contractació la informació relativa a les condicions dels contractes de les persones
treballadores que hagin de ser objecte de subrogació. En concret, com a part
d’aquesta informació, s’obliga a aportar les llistes del personal objecte de subrogació
indicant el conveni col·lectiu aplicable i els detalls de categoria, tipus de contracte,
jornada, data d’antiguitat, venciment del contracte, salari brut anual de cada
treballador, així com tots els pactes en vigor aplicables als treballadors als quals afecti
la subrogació. L’incompliment d’aquesta obligació donarà lloc a la imposició de les
penalitats establertes en la clàusula vint-i-tresena d’aquest plec.
L’empresa contractista assumeix l’obligació de respondre dels salaris impagats als
seus treballadors que hagin de ser objecte de subrogació, així com de les cotitzacions
a la Seguretat Social meritades, fins i tot en el supòsit que aquest contracte es resolgui
i els treballadors siguin subrogats per una nova empresa contractista, sense que en
cap cas l’obligació esmentada correspongui a aquesta última. En aquest cas,
l’Administració, una vegada acreditada la falta de pagament dels salaris esmentats, ha
de procedir a la retenció de les quantitats degudes al contractista per garantir el
pagament dels salaris esmentats, i a la no-devolució de la garantia definitiva mentre no
se n’acrediti l’abonament.
j) L’empresa contractista s’obliga a prestar el servei amb la continuïtat convinguda; de
cuidar del bon ordre del servei; d’indemnitzar els danys que es causin a tercers com a
conseqüència de les operacions requerides per portar a terme el servei, amb
l’excepció dels que es produeixin per causes imputables a l’Administració; i de lliurar,
si s’escau, les obres i instal·lacions a què estigui obligat en l’estat de conservació i
funcionament adequats.
Trentena. Prerrogatives de l’Administració
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de
contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que
ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la
responsabilitat imputable a l’empresa contractista arran de la seva execució, suspendre’n
l’execució, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes.
Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats
desenvolupades per l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els termes i
amb els límits que estableix la LCSP.
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Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives
esmentades exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.
L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el
procediment establert en l’article 191 de la LCSP.
Trenta-unena. Modificació del contracte
31.1 El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la
forma que s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en
els articles 203 a 207 de la LCSP.
31.2 Modificacions previstes:
La modificació del contracte es durà a terme en el/s supòsit/s, amb les condicions, l’abast
i els límits que es detallen en aquesta clàusula i d’acord amb el procediment següent:
Lot 1:
Causes previstes:
-

L’obertura o tancament d’equipaments municipals, no previstos en el moment de
preparar la present licitació

-

Canvi dels sistemes organitzatius en els centres, de manera que algunes hores
que s’han calculat en el contracte en horari laboral diürn, puguin passar a ser en
horari laboral nocturn o festiu.

-

Increment en la freqüència de neteja dels espais, a causa d’ampliació en les
activitats dels equipament.

-

Serveis de neteja i desinfecció que incloguin els productes de neteja adequats per
a edificis no indicats en l’Annex I “Llistat equipaments” del PPTP, en els casos
d’emergència i de crisi sanitària, com pot ser la derivada de la covid-19, o per
altres situacions d’emergència sanitària, segons necessitats i urgències.

-

Les hores “reforç COVID-19”, quan l’Ajuntament consideri que ja no són
necessàries, se suprimiran.

Lot 5
El contracte es podrà modificar per:
-

Canvi dels sistemes organitzatius en els centres, de manera que algunes hores
que s’han calculat en el contracte en horari laboral diürn, puguin passar a ser en
horari laboral nocturn o festiu.

-

Increment en la freqüència de neteja dels espais, a causa d’ampliació en les
activitats dels equipament.
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-

Serveis de neteja i desinfecció que incloguin els productes de neteja adequats per
a edificis no indicats en l’Annex I “Llistat equipaments”, en els casos d’emergència
i de crisi sanitària, com pot ser la derivada de la covid-19, o per altres situacions
d’emergència sanitària, segons necessitats i urgències.

-

Les hores “reforç COVID-19”, quan l’Ajuntament consideri que ja no són
necessàries, se suprimiran.

Import de les modificacions:
Lot 1: 250.000 euros
Lot 2: no es preveuen modificacions
Lot 3: no es preveuen modificacions
Lot 4: no es preveuen modificacions
Lot 5: 5.000 euros
En tot cas, la modificació no podrà excedir del 20% del preu inicial del contracte, i que no
pot alterar la naturalesa global del contracte.
Procediment per a l’aprovació de la modificació del contracte:
1. Resolució d’inici d’expedient de modificació de contracte. Els responsables de
l’execució del contracte emetran informe tècnic motivant la modificació del
contracte i la variació de l’import que representi aquesta. Així com l’adequació de
la modificació per l’execució del contracte.
2. Audiència prèvia del contractista en un termini previ de 5 dies a l’aprovació per
part de l’òrgan de contractació.
3. Informe de l'Assessoria Jurídica i de la Intervenció.
4. Proposta d’acord de modificació del contracte elevada a l’òrgan de contractació.
5. Fiscalització de l’expedient de modificació i de la despesa per la Intervenció.
6. Resolució motivada de l'òrgan de contractació.
7. Notificació al contractista.
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista.
En cap cas la modificació del contracte podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris
no previstos en el contracte.
No tindrà consideració de modificació contractual, la variació que durant l’execució
correcta de la prestació es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment
executades sobre les previstes en el contracte, les quals es poden recollir en la liquidació,
sempre que no representin un increment de la despesa superior al 10 % del preu del
contracte.
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31.3 Modificacions no previstes
La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se
quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la
LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les
particularitats previstes en l’article 207 de la LCSP.
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin,
aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del
preu inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan
de contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas
contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la
LCSP.
31.4 Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix
l’article 153 de la LCSP i la clàusula dinovena d’aquest plec.
31.5 L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa
contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a
l’aprovació de la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que
emeti l’òrgan de contractació, es publicaran en el perfil de contractant i en el DOUE.
Trenta-dosena. Suspensió del contracte
El contracte podrà ser suspès per acord de l’Administració o perquè el contractista opti
per suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4
mesos, comunicant-ho a l’Administració amb un mes d’antelació.
En tot cas, l’Administració ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a
sol·licitud de l’empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1 de
la LCSP.
L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una
persona en representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha
d’estendre en el termini màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què
s’acordi la suspensió.
L’Administració ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis que
efectivament se li causin de conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP.
L’abonament dels danys i perjudicis a l’empresa contractista només comprendrà els
conceptes que s’indiquen en aquest precepte.
Trenta-tresena. Clàusula ètica
33.1 Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i
personal al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen,
directament o indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes al
Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran les
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seves disposicions de forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase
del procediment de contractació d’acord amb el grau d’intervenció i de responsabilitat en
els procediments contractuals.
La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de
principis i conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els
compromisos ètics i d’integritat que formen part de la relació contractual.
33.2.Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les
prestacions a licitar.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes,
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de
possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o
relació equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant
l’execució del contracte es produís una situació d’aquestes característiques el
contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l’òrgan de
contractació.
f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les
actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del
contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes
finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de contractes del sector
públic imposen als contractistes en relació amb l’Administració o administracions de
referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els
pertoquin de forma directa per previsió legal.
h) Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es
comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat
social i, específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa
tributària en països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats
paradisos fiscals per la Unió Europea.
33.3 Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions
especials d’execució del contracte.
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33.4 Les conseqüències o penalitats per l’incompliment d’aquesta clàusula seran les
determinades en la clàusula vint-i-tresena.
- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 33.2. l’òrgan de
contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de
competència.
- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 33.2. l’òrgan de
contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici
d’altres penalitats que es puguin establir.
- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà en
coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que
siguin competents per raó de la matèria.
V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ
I LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE
Trenta-quatrena. Succesió i Cessió del contracte
34.1 Successió en la persona del contractista:
En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà
subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen.
En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el
contracte continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà
subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les
condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en
acordar-se l’adjudicació del contracte o que les societats beneficiàries d’aquestes
operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses
o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de l’execució del contracte.
L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que
s’hagi produït.
En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o
algunes empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o
transmissió de branca d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal
adjudicatària. En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de
l’escissió o l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió
temporal, serà necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en
prohibició de contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat o classificació
exigida.

Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar en
la següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio.
Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat

Document electrònic
Número de validació: 13523425271471341231

Contractació i Patrimoni

Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o
reemplaçar, a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova
entitat, atenent al risc que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia
definitiva conserva la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia.
Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte
no reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerantse a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista.
34.2 Cessió del contracte:
Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per l’empresa
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui
cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte ni que de la cessió no
en resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat, quan es compleixin els
requisits següents:
a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre el
termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la sol·licitud
d’autorització de la cessió, aquesta s’entendrà atorgada per silenci administratiu.
b) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte.
Aquest requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa contractista
en concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement
del jutjat competent per a la declaració del concurs que ha iniciat negociacions per
arribar a un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta
anticipada de conveni, en els termes que preveu la legislació concursal.
c) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la solvència
exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui incursa en una causa
de prohibició de contractar.
d) La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en escriptura
pública.
No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una
alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes
constitueixen un element essencial del contracte.
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que
correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte.
Respecte del lot 5, reservat a CETIS/EI només es podrà autoritzar la cessió sempre que
l’empresa cessionària compleixi amb els requisits d’aptitud i capacitat previstos per
aquest lot.
Trenta-cinquena. Subcontractació
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35.1 L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la
prestació objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat P del
quadre de característiques.
35.2 L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del
contracte i, com a molt tard, quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació la
intenció de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén
subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals
de l’empresa subcontractista, justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la
per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i
acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar.
Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del contracte
objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient per
acreditar la seva aptitud.
35.3 L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la
informació necessària sobre els nous subcontractes.
35.4 La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i
circumstàncies regulades en l’article 215.2 de la LCSP.
35.5 La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la
LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de
l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació
d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té, en funció de la repercussió
en l’execució del contracte, les conseqüències següents:
a) Lots 1 a 4 : l’imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 100
de l’import del subcontracte;
b) Lot 5: la resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix
el segon paràgraf de la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la LCSP)
35.6 Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa
contractista principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del
contracte front a l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del
contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o
laboral a què es refereix la clàusula vint-i-novena d’aquest plec, així com de l’obligació de
sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.
El coneixement que l’Administració tingui dels contractes subscrits o l’autorització que
atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració
contractant per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a
conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes.
35.7 En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució
parcial del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament
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jurídic o incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en l’article
71 de la LCSP.
35.8 L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.
35.9 Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.
35.10 El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es
regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.
L’Administració comprovarà el compliment estricte de pagament a les empreses
subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista. A
aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació
detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb
especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de
presentar el justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions
tenen la consideració de condició especial d’execució, de manera que el seu
incompliment pot comportar la imposició de les penalitats que es preveuen en la clàusula
vint-i-tresena d’aquest plec, responent la garantia definitiva d’aquestes penalitats.
Trenta-sisena. Revisió de preus
La revisió de preus aplicable a aquest contracte es detalla en l’apartat Q del quadre de
característiques.
VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
Trenta-setena. Recepció i liquidació
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles
210 i 311 de la LCSP i l’article 204 del RGLCAP.
L’Administració determinarà si la prestació realitzada per l’empresa contractista s’ajusta a
les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i, si s’escau, requerirà la
realització de les prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats amb ocasió
de la seva recepció.
Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de
vicis o defectes imputables a l’empresa contractista, podrà rebutjar-la de manera que
quedarà exempta de l’obligació de pagament o tindrà dret, si s’escau, a la recuperació del
preu satisfet.
A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment efectiu de les
clàusules contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català, fent-ne referència
expressa en els certificats de recepció i de correcta execució.
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Trenta-vuitena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia
definitiva
El termini de garantia és l’assenyalat en l’apartat R del quadre de característiques i
començarà a computar a partir de la recepció dels serveis.
Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del
contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i
transcorregut el termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució o
cancel·lació de la garantia definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la
LCSP.
Trenta-novena. Resolució del contracte
Són causes de resolució del contracte les següents:
- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la
personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l’article
98 relatiu a la successió del contractista.
- La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment.
- El mutu acord entre l’Administració i el contractista.
- La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.
- La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior a sis
mesos.
- L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de les
obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec.
- L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui
possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o quan,
donant-se les circumstàncies establertes en l’article 205 de la LCSP, les modificacions
impliquin, aïllada o conjuntament, alteracions del preu del mateix, en quantia superior,
en més o menys, al 20% del preu inicial del contracte, amb exclusió de l’IVA.
- El desistiment abans d’iniciar la prestació del servei o la suspensió per causa
imputable a l’òrgan de contractació de la iniciació del contracte per termini superior a
quatre mesos a partir de la data assenyalada en el mateix per al seu començament.
- El desistiment una vegada iniciada la prestació del servei o la suspensió del contracte
per termini superior a vuit mesos acordada per l’òrgan de contractació.
- L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista als
treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o l’incompliment de les
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condicions establertes en els Convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors
durant l’execució del contracte.
L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els
articles 212, 213 i 313 de la LCSP.
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment
establert en l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP.
VII. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS ESPECIALS DE NUL·LITAT
CONTRACTUAL
Quarantena. Règim de recursos
40.1 Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article
44 de la LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que
estableixin les condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que
decideixin directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de
continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o
interessos legítims; els acords d’adjudicació del contracte; i les modificacions del
contracte basades en l’incompliment de l’establert en els articles 204 i 205 de la LCSP,
per entendre que la modificació hauria d’haver estat objecte d’una nova adjudicació.
Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, es podrà interposar en
els llocs que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, en el registre de l’òrgan de
contractació o davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, prèviament o
alternativament, a la interposició del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb
la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i es
regirà pel que disposen els articles 44 i següents de la LCSP i el Reial decret 814/2015,
d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments especials de revisió
de decisions en matèria contractual i d’organització del Tribunal Administratiu Central de
Recursos Contractuals.
Si l’escrit d’interposició del recurs es presenta en un registre diferent del de l’òrgan de
contractació o del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, cal comunicar-ho al
Tribunal esmentat de manera immediata i de la forma més ràpida possible.
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos
administratius ordinaris.
40.2 Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, la
modificació i l’extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en
matèria de contractació, procedirà la interposició del recurs administratiu ordinari que
correspongui d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o del
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recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
40.3 Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de
l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el
que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment
administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que
disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Quaranta-unena. Arbitratge
Sens perjudici del que estableix la clàusula quarantena, es podrà acordar el sotmetiment
a arbitratge de la solució de totes o alguna de les controvèrsies que puguin sorgir entre
l’Administració contractant i la/es empresa/es contractista/es, sempre que es tracti de
matèries de lliure disposició conforme a dret i, específicament, sobre els efectes, el
compliment i l’extinció d’aquest contracte, de conformitat amb el que disposa la Llei
60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge.
Quaranta-dosena. Mesures cautelars
Abans d’interposar el recurs especial en matèria de contractació les persones legitimades
per interposar-lo podran sol·licitar davant l’òrgan competent per a la seva resolució
l’adopció de mesures cautelars, de conformitat amb el que estableix l’article 49 de la
LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, ja esmentat.
Quaranta-tresena. Règim d’invalidesa
Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la
LCSP.
Quaranta-quatrena. Jurisdicció competent
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les
qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els
efectes, la modificació i l’extinció d’aquest contracte.
ANNEX 1. Formulari DEUC
Codi de validació: 13530147210027125037
Web accés:
https://aoberta.vilanova.cat/eParticipa/Products/Carpeta/Public/Exits/ExitValidationPublic.
aspx?c=
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ANNEX 2. Declaració responsable
Model de declaració responsable per al compliment de normativa nacional
(a inserir al Sobre A)
"El Sr./La Sra.......................................... 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 (consignar objecte del contracte i lots,
si escau) i DECLARA RESPONSABLEMENT:
-

Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb menors
d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per acreditar que totes
les persones que s’adscriguin a la realització de dites activitats no han estat condemnades
per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

-

L’empresa declara que té la capacitat per aplicar, en cas que el contracte comporti el
tractament de dades de caràcter personal, les mesures tècniques i organitzatives
apropiades per garantir i acreditar que el tractament s’efectua de conformitat amb la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals, amb la normativa de desenvolupament i d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

-

Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, de 8
de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i tècnics
necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004,
de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de
coordinació d’activitats empresarials.

-

Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i
Tribunals espanyols.

-

Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores amb
discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives
previstes en la legislació vigent.
☐SÍ

-

☐NO

☐ NO obligat per normativa

Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.
☐SÍ

☐NO

☐ NO obligat per normativa
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-

Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions
previstos al PCAP.
☐ SÍ

-

☐ NO

Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:
☐ Està subjecta a l’IVA.
☐ Està no subjecta o exempta de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren
lloc a la no-subjecció o l’exempció.

-

Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa:
☐ Està subjecta a l’IAE.
☐ Està no subjecta o exempta de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren
lloc a la no-subjecció o l’exempció.

-

Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal d’empreses,
declara:
☐ SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses:
(indicar 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)
☐ NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses

-

Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions,
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:
Persona/es
autoritzada/es*

DNI*

Correu electrònic
professional*

Mòbil
professional

*Camps obligatoris.
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de notificació,
comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la dita
circumstància, per escrit, a la Diputació de Barcelona/Organisme per tal de fer la
modificació corresponent.
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a
qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta
contractació, per tal que la Diputació/Organisme pugui facilitar-les al servei e-Notum a
aquests efectes.
-

Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què
pertanyen és (indicar les empreses que el composen).
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-

Que, l’empresa adscriurà a l’execució del contracte els mitjans personals exigits com a
requisits de solvència tècnica o professional.

-

Cas d’optar al lot 5, declara responsablement que l’empresa reuneix els requisits legals per
ser un Centre Especial de Treball d’Iniciativa social (CETIS)
☐SÍ

-

☐NO

Cas d’optar al lot 5, declara responsablement que l’empresa reuneix els requisits legals per
ser una Empresa d’Inserció (EI)
☐SÍ

☐NO

(Data i signatura).”

ANNEX 3. Model d’oferta econòmica
Codi de validació Lot 1: 13530147232341660423
Codi de validació Lot 2: 13530147441430513300
Codi de validació Lot 3: 13530150417076500426
Codi de validació Lot 4: 13530150420441725262
Codi de validació Lot 5: 13530147533046772614
Web accés:
https://aoberta.vilanova.cat/eParticipa/Products/Carpeta/Public/Exits/ExitValidationPublic.
aspx?c=

ANNEX 4. Regles especials respecte del personal de l’empresa
1. Correspon exclusivament a l’empresa contractista la selecció del personal que, acreditant
els requisits de titulació i experiència exigits en els plecs, formarà part de l’equip de treball
adscrit a l’execució del contracte, sense perjudici de la verificació per part de l’Administració
del compliment d’aquells requisits.
L’empresa contractista procurarà que existeixi estabilitat en l’equip de treball, i que les
variacions en la seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades, en ordre a no
alterar el bon funcionament del servei, informant en tot moment a l’Administració.
2. En relació amb els treballadors destinats a l’execució d’aquest contracte, l’empresa
contractista assumeix l’obligació d’exercir de manera real, efectiva i continua, el poder de
direcció inherent a tot empresari. En particular, assumirà la negociació i el pagament dels
salaris, la concessió de permisos, llicències i vacacions, les substitucions dels treballadors en
els casos de baixa o absència, les obligacions legals en matèria de Seguretat Social, inclòs
l’abonament de cotitzacions i el pagament de prestacions, quan procedeixi, les obligacions
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legals en matèria de prevenció de riscos laborals, l’exercici de la potestat disciplinaria, així
com quants drets i obligacions es deriven de la relació contractual entre empleat i ocupador.
3. L’empresa contractista vetllarà especialment perquè els treballadors adscrits a l’execució
del contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en les funcions
desempenyorades respecte de l’activitat delimitada en els plecs com a objecte del contracte.
4. L’empresa contractista estarà obligada a executar el contracte en les seves pròpies
dependències o instal·lacions, llevat que, excepcionalment, sigui autoritzada a prestar els
seus serveis en les dependències administratives. En aquest cas, el personal de l’empresa
contractista ocuparà espais de treball diferenciats del que ocupin els empleats públics.
Correspon també a l’empresa contractista vetllar pel compliment d’aquesta obligació. En
l’expedient haurà de fer-se constar motivadament la necessitat que, per a l’execució del
contracte, els serveis es prestin en les dependències administratives.
5. L’empresa contractista haurà de designar, al menys, un coordinador tècnic o responsable
integrat en la seva pròpia plantilla, que tindrà entre les seves obligacions les següents:


Actuar com a interlocutor de l’empresa contractista davant l’Administració, canalitzant,
d’una banda, la comunicació entre aquella i el personal integrant de l’equip de treball
adscrit al contracte i, d’una altra banda, de l’Administració, en tot el relatiu a les
qüestions derivades de l’execució del contracte.



Distribuir el treball entre el personal encarregat de l’execució del contracte, i impartir a
aquests treballadors les ordres i instruccions de treball que siguin necessàries en
relació amb la prestació del servei contractat.
Supervisar el correcte compliment per part del personal integrant de l’equip de treball de
les funcions que té encomanades, així com controlar l’assistència d’aquest personal al
lloc de treball.
Organitzar el règim de vacacions del personal adscrit a l’execució del contracte, havent
de coordinar-se adequadament l’empresa contractista com l’Administració contractant,
per no alterar el bon funcionament del servei.
Informar a l’Administració sobre les variacions, ocasionals o permanents, en la
composició de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte.







ANNEX 5. Llistat de subrogació de personal
Acta acuerdos Plus asistencia – lot 1-2-4
Codi de validació: 13530150247755467511
Subrogació personal neteja –lot 1-2-4
Codi de validació: 13530150261430432255
Subrogació personal neteja – lot 3
Codi de validació: 13530147331613241671
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Subrogació persona neteja – lot 5
Codi de validació: 13530147735556077314
Web accés:
https://aoberta.vilanova.cat/eParticipa/Products/Carpeta/Public/Exits/ExitValidationPublic.
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ANNEX II
PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES, EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I ELS SEUS ORGANISMES
DEPENDENTS
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•
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Objecte del contracte
L’objecte del contracte és el servei de neteja de les dependències, edificis, i equipaments
municipals de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Institut Municipal d’Educació i Treball,
Organisme Autònom Patrimoni Víctor Balaguer, Companyia d’Aigües, l’O.A.M.
Assistència Integral Social i Sanitària (AISSA) i EPEL Neàpolis.
Els serveis prestats per l’empresa adjudicatària comprenen el total de les prestacions
amb les condicions exigides en les clàusules d’aquests plec de prescripcions tècniques
del servei de neteja, incloses les tasques d’organització i supervisió, les assegurances,
els sistemes integrats de seguretat i prevenció de riscos laborals, i totes les despeses i
impostos associats al servei de neteja.
Per tant, el servei inclou la neteja pròpiament, així com l’aportació de tota la maquinària,
estris, productes de neteja i accessoris necessaris per a la prestació integral i completa
del servei. S’exclouen del servei els consumibles dels lavabos (paper eixugamans, paper
higiènic i sabó), que aniran a càrrec de l’Ajuntament i els seus ens dependents.
El contracte es dividirà en aquests lots:
-

Lot 1: Servei de neteja dels edificis i equipaments de l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú (incloent els equipaments de l’Institut Municipal d’Educació i Treball i de
l’Organisme Autònom Patrimoni Víctor Balaguer).

-

Lot 2: Servei de neteja de les oficines i nau de la Companyia d’Aigües de Vilanova
i la Geltrú

-

Lot 3: Servei de neteja de l’O.A.M. Assistència Integral Social i Sanitària, dels dos
centres de treball: La Plataforma Frederica Montseny (Carrer Sant Josep, 16-22) i
CAPI Baix a Mar (Plaça Boleranys, 5)
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-

Lot 4: Servei de neteja de l’edifici Neàpolis

-

Lot 5: Servei de neteja del Centre Cívic Molí de Vent i Centre Cívic La Geltrú
(reservat a Centres Especials de Treball d´Iniciativa Social (CETIS) i a Empreses
d’Inserció Social (EI)).

Objectius del contracte
En termes generals, l’objectiu d’aquest contracte és garantir les condicions de salubritat i
higiene adequades per a la prestació dels diferents serveis i activitats inherents a cada
dependència, edifici i equipament municipal objecte del contracte, utilitzant mitjans amb
poc o nul impacte mediambiental.
S’han d’optimitzar els recursos de què disposa l’Ajuntament establint un pla de treball
idoni. En cas de disparitat de criteris, prevaldran els dels serveis tècnics de l’Ajuntament.
Dins de les activitats de neteja s’hi inclouen la neteja ordinària d’operaris/es i
especialistes, la neteja extraordinària per motius incidentals o actes fora de l’horari
habitual de l’equipament, i la neteja per raons de millora d’espais i/o altres treballs.
Àmbit d’aplicació
L’àmbit d’aplicació del servei correspon als centres que s’especifiquen a l’Annex I
d’aquest plec de prescripcions tècniques.
Cal tenir en compte que la neteja dels espais d’office també està inclosa al contracte.
Així mateix, s’inclou la neteja de vaixella en cas d’actes oficials d’Alcaldia a l’edifici de la
Casa Consistorial.
Igualment, queden inclosos el buidat i neteja dels cendrers que puguin estar instal·lats o
que s’instal·lin a l’exterior dels centres a mantenir.
L’empresa adjudicatària inclou en la seva prestació la neteja d’adhesius, graffitis i
pintades en els vidres i suports exteriors. S’ha de tenir especial cura a netejar els vidres
sense produir ratllades o desperfectes. Els rètols penjats a l’exterior de cada equipament
s’han de mantenir en correcte estat de neteja i visualització.
La prestació del servei de neteja interior també inclou la realització de les tasques
següents:
-

La neteja sistemàtica i a fons de les zones on s’hagin efectuat tasques de pintura,
d’obres o de manteniment en general. Per als terres de marbre o terratzo, aquesta
neteja de fons inclourà el cristal·litzat del terra.
Qualsevol neteja necessària, com a conseqüència d’una avaria, vessament de
líquids, emergència, etc., o de proximitat i/o contaminació d’una obra.
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-

Qualsevol tasca de neteja derivada de l’aparició de brots endèmics o epidèmics en
els equipaments.
Qualsevol tasca derivada de la presència de plagues d’animals en els
equipaments.
Retirada de papers, adhesius, pancartes, etc. col·locats fora dels espais destinats
a tal efecte en cadascun dels equipaments.
És imprescindible tenir una cura especial en aquelles neteges que incideixin en la
prevenció d’incendis (retirada de burilles, papers, cartrons, etc.).
Neteja de males herbes, fulles, etc., en els embornals de les terrasses i els
desaigües pluvials de terrasses i balcons.
Neteja de reixes, gelosies, reixes de ventilació.
Neteja de sales de màquines, excepte que per raons de seguretat no s’hi pugui
accedir.

Els exteriors dels centres no estan inclosos en la neteja, excepte el que s’especifiqui
concretament a la fitxa de l’equipament.
Exclusions
Queden excloses del servei de neteja de les instal·lacions, les cafeteries amb prestació
externalitzada dels seus serveis, la neteja de les quals correspondrà a l’adjudicatari del
servei de restauració.
No s’inclou en cap cas la neteja dels estris, vaixella, gots, gerres, tasses, etc. de tipus
personal ni qualsevol neteja d’actes o reunions del personal municipal que no puguin ser
considerats dins el previst al punt 3. També s’exclou la neteja de l’interior de les neveres,
microones i cafeteres (excepte el lot 3, seguint indicacions de l’apartat 5.2).
També està exclosa del contracte la part de cuina i menjador de les escoles, ja que
correspon a l’empresa adjudicatària del servei de menjador.
Així mateix, s’exclouen els elements de comandament de les diferents instal·lacions dels
equipaments, entenent-se com a “instal·lacions” les instal·lacions tècniques, l’interior dels
quadres elèctrics, interior d’armaris de comunicacions i interior d’equips elèctrics,
electrònics o electromèdics, però no les seves envoltants o carcasses.
En cas d’inundació que suposi buidar una quantitat d’aigua que faci que sigui preferible el
buidatge per mitjans mecànics i, per tant, que el dugui a terme una empresa
especialitzada, aquests treballs quedaran exclosos del contracte.

Horari del servei
L’horari habitual normal serà el realitzat en dies laborables i dissabtes no festius de 6:00h
a 22:00h.
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No obstant, en les fitxes dels edificis (Annex 4) s’indiquen els horaris d’obertura per a
cada equipament.
En oficines administratives, en general, i per raons d’estalvi energètic entre d’altres, la
neteja es farà de forma que s’aprofiti al màxim la llum natural, sempre i quan no
interfereixi en les tasques de funcionament del centre.
L’Ajuntament es reserva la facultat d’adaptar o canviar els horaris de la prestació dels
serveis en funció de qualsevol eventualitat (noves necessitats de cada edifici, dels seus
usos, modificacions organitzatives o de gestió, seguretat de l’edifici, estalvi energètic,
etc.).

Fitxes d’edificis objecte del contracte
A l’Annex 4 s’inclouen les fitxes dels edificis, amb les dades bàsiques de cadascun dels
centres:
 Dades bàsiques del centre: nom del centre, adreça, m2 i tipologia d’edifici
 Observacions contractuals: dates de tancament previstes dels centres i
especificacions particulars de neteja de l’edifici.
 Horari obertura de l’equipament.
 El llistat de la maquinària mínima a utilitzar en cadascun dels centres.
L’empresa adjudicatària completarà aquestes fitxes dels edificis objecte del contracte, les
quals inclouran aquestes dades:
Hores setmanals de neteja
Quadres horaris
Persones que faran la neteja
Espais destinats a cada treballador/a
Operacions especials de neteja i/o amb una periodicitat superior a la setmanal
(quan n’hi hagi).
 El llistat de la maquinària a utilitzar en cadascun dels centres.







Les fitxes dels equipaments del lot 1 s’hauran d’entregar al Cap de Servei de Compres i
Serveis Generals als 3 mesos a comptar des de l’inici del contracte. Per als lots 2, 3, 4 i 5
s’hauran d’entregar al responsable del contracte en el termini d’un mes a comptar des de
l’inici del contracte.
L’empresa adjudicatària mantindrà actualitzades les fitxes, i en el cas que faci algun canvi
en una fitxa (ja sigui en persones, horaris o espais), aquesta es tornarà a enviar als
responsables del contracte de cadascun dels lots.
D’altra banda, les fitxes contindran la informació específica de l’equipament que pugui ser
útil en cas de substitució dels/les netejadores habituals.
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Descripció dels serveis
1.1.

Actualització de l’inventari

L’empresa adjudicatària haurà d’actualitzar la fitxa de cadascun dels edificis, inclosos els
que s’incorporin en el transcurs del contracte, des de l’inici i fins l’extinció del contracte.
1.2.

Planificació del servei

L’empresa adjudicatària, quan s’iniciï el contracte, haurà de complir amb el nombre
d’hores establert per cada equipament a l’Annex 1.
La informació continguda a les fitxes dels edificis (Annex 4) s’ha de considerar part de la
proposta de pla de treball de l`empresa adjudicatària, i no es durà a terme fins a
l’aprovació per part del responsable corresponent a cada lot.
L’empresa adjudicatària ha de garantir el cobriment de baixes i/o absències
sobrevingudes mitjançant un equip de reserva adient o mitjançant la prolongació de
l’horari habitual en el mateix dia. De no ser possible en el mateix dia, ho serà com a
màxim en el dia següent, prèvia comunicació al responsable del lot que correspongui.
L’empresa adjudicatària disposarà d’un registre del compliment de la programació general
de neteges de fons, d’acord amb la periodicitat de cada operació i indicant per a les
intervencions les dates previstes i les efectives.
Per a cadascun dels lots, es nomenarà un Comitè d’higiene i neteja, format per un/a
representant de l’empresa adjudicatària, el responsable del contracte i tots aquells tècnics
de l’Ajuntament i ens dependents que es consideri (Prevenció de Riscos, caps d’àrea,
etc). S’establirà un calendari de reunions periòdiques del comitè, com a mínim un cop al
trimestre, que avaluarà els indicadors de neteja i ajustarà el pla de treball, en cas que
sigui necessari. Mensualment, el responsable de cada lot i un representant de l’empresa
adjudicatària mantindran una reunió per al seguiment del contracte.
Els centres escolars del lot 1 tindran un quadre de distribució de les tasques amb aquesta
informació:
TREBALLADO
RA
(Nom i
cognoms
treballadora
1)
(Nom i
cognoms
treballadora
2)

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES DIJOUS

DIVENDRES FIRMA

(Horari)

(Horari)

(Horari)

(Horari)

(Horari)

(Zones a
netejar)

(Zones a
netejar)

(Zones a
netejar)

(Zones a
netejar)

(Zones a
netejar)

(Horari)

(Horari)

(Horari)

(Horari)

(Horari)

(Zones a
netejar)

(Zones a
netejar)

(Zones a
netejar)

(Zones a
netejar)

(Zones a
netejar)
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(...)

(Horari)

(Horari)

(Horari)

(Horari)

(Horari)

(Zones a
netejar)

(Zones a
netejar)

(Zones a
netejar)

(Zones a
netejar)

(Zones a
netejar)

Aquest quadre estarà a disposició de les treballadores i dels responsables dels centres.
Qualsevol canvi en el quadre, haurà de ser informat a les treballadores i per escrit als
responsables dels centres.
Per al lot 3, l’empresa adjudicatària tindrà l’obligació de treballar amb el programari Linx
per acomplir amb la gestió i administració del servei de neteja: enregistrament de les
operacions diàries, amb les incidències que es produeixin, el seguiment de les
intervencions periòdiques i tota aquella altra informació que pugui ser d’interès.
Les empreses adjudicatàries organitzaran la seva estructura de forma que, diàriament,
tinguin coneixement i pugui informar als serveis tècnics municipals, a primera hora del
matí, de l’estat de neteja dels diferents edificis i de les incidències del dia anterior. La idea
és que, si hi ha una incidència en un equipament i, com a conseqüència, la neteja és
deficient, sigui la pròpia adjudicatària qui, a primera hora, informi als responsables del
contracte de l’incident, les causes que l’han provocat i com i quan està previst solucionarlo, a fi i efecte que aquest departament pugui informar a qui consideri oportú.
Les empreses adjudicatàries hauran de preveure l’adaptació dels serveis a diferents
circumstàncies estacionals com, per exemple, època de pluges, vent, caiguda de la fulla,
etc.

1.3.

Sistema de control horari

L’empresa adjudicatària haurà de tenir instal·lat un sistema de control horari, amb
aquestes característiques:
 En cas que el sistema contractat impliqui que els fitxatges d’entrada i sortida es
facin mitjançant trucades telefòniques, des dels terminals fixes ubicats al centre on
es presti el servei, aquestes no han de tenir cap cost per l’Ajuntament de Vilanova
i la Geltrú.
 Haurà de disposar d’una base de dades resident a Internet, permanentment
actualitzada i accessible les 24 hores/365 dies de l’any, que permeti accedir a les
dades i consultes des de qualsevol ordinador o dispositiu mòbil, que mostri els
registres d’entrada i sortida de cada treballador/a a temps real.
 Possibilitat de fer modificacions puntuals de torns de treball.
 Possibilitat de generar alertes en el cas de no cobrir una planificació, dins d’un
marge de tolerància de 15 minuts, per facilitar la seva immediata detecció.
 Eines d’exportació de dades a fulls d’Excel per la seva possible explotació i
tractament per l’elaboració d’informes, etc.
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 El programa informàtic ha d’estar accessible a l’Ajuntament i els seus ens
dependents, mitjançant usuari i contrasenya, per poder extreure les dades o
comprovar horaris programats.
 Un servei d’atenció a l’usuari, ja sigui de l’empresa adjudicatària com del personal
municipal, per la resolució d’incidències pròpies que es puguin generar durant el
servei, com de suport i aclariment a possibles dubtes.
 Eina de comptabilització d’hores, perquè l’empresa adjudicatària pugui facturar les
hores realment efectuades. Aquesta eina haurà de diferenciar entre el tipus
d’hores continguts a l’oferta econòmica. Les hores efectuades no podran ser
superiors a la planificació.
L’empresa adjudicatària facturarà mensualment pel temps efectiu de servei realitzat,
que haurà de poder ser comprovable mitjançant el sistema de control horari.
En els casos en els quals es produeixi un excés del temps planificat, el responsable
del lot que correspongui, valorarà sota petició de l’empresa adjudicatària la raó que ha
provocat aquest excés en el temps de servei, i si es considera oportú l’abonament
mitjançant un servei extraordinari, a càrrec de les hores previstes per aquest
concepte. Si l’excés és ocasionat per causes imputables a l’empresa adjudicatària o
als seus treballadors que presten el servei, aquest no s’abonarà.
1.4.

Neteja ordinària

Es considera neteja ordinària el conjunt de tasques de neteja que cal efectuar de
forma periòdica i que tenen com a objectiu mantenir en bon estat de neteja tots els
espais dels edificis, minimitzant les afectacions imprevistes.
El nombre d’hores anuals per a cada edifici són les establertes a les fitxes de l’Annex
1 d’aquest plec. Les empreses adjudicatàries hauran de garantir el seu compliment, o
la seva modificació, segons proposta i acord de l’empresa adjudicatària; en el cas del
lot 1, als 3 mesos des de l’inici del contracte i, en el cas dels lots 2, 3, 4 i 5, al cap d’un
mes des de l’inici del contracte.
El compliment de totes les hores d’operari/a ha de garantir-se mitjançant el sistema de
control horari i de presència proposada per l’empresa adjudicatària.
L’empresa adjudicatària mantindrà al dia la informació del personal assignat a cada
centre de treball. Aquesta informació haurà de ser accessible per al responsable de
cadascun dels lots.
En la neteja ordinària s’inclou també la de treballs d’especialistes, segons relació de
l’Annex 1.
En el cas del lot 3, la plantilla en llocs assistencials no pot ser inferior al 100% de
l’establert.
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1.5.

Neteja extraordinària

Són aquelles actuacions no previstes en la planificació de neteja ordinària, i es
classifiquen en aquests tipus:
-

Urgents: perquè no permeten desenvolupar la tasca del personal municipal a la
dependència afectada, o bé que puguin suposar un risc per la salubritat dels
treballadors/es o dels usuaris/es de l’equipament afectat. El temps de resposta (és
a dir, temps que transcorre entre la notificació de la incidència i la presència del
personal de l’empresa adjudicatària al lloc on s’ha produït la incidència) ha de ser
de 1 hora, i ha d’estar resolta en el termini de 8 hores.

-

Normals: Totes aquelles incidències no urgents. El temps de resposta (és a dir,
temps que transcorre entre la notificació de la incidència i la presència del
personal de l’empresa adjudicatària al lloc on s’ha produït la incidència) ha de ser
de 3 hores, i ha d’estar resolta en el termini d’1 dia natural.

-

Per activitats puntuals: Són aquelles neteges com a conseqüència d’activitats
puntuals en equipaments (per Carnaval, Festa Major, etc.). A l’Annex 2 del plec de
prescripcions tècniques, es relaciona una previsió de les necessitats d’hores
d’aquest tipus que hi poden haver durant l’any.

El supervisor/a i/o encarregat/a del contracte estarà sempre localitzable, de manera que
en qualsevol moment pugui donar resposta a qualsevol contingència.
En cas d’avisos per inundacions, l’evacuació d’aigua es farà amb l’ajut de mitjans
mecànics.
Quan el responsable de cada lot rebi avís d’una incidència que requereixi una actuació de
neteja extraordinària, enviarà una ordre de treball a l’empresa adjudicatària.

1.6.

Reforç COVID-19

A l’Annex 1, per als lots 1 i 5, es detallen les hores anuals de reforç de neteja per fer front
a la COVID-19. Es considera que en el moment en el qual se superi la situació
d’emergència sanitària derivada de la pandèmia, se suprimiran aquestes hores. Per tant,
a aquest reforç se li ha de donar un caràcter de temporalitat mentre duri la situació
d’emergència a causa de la COVID-19.
1.7.

Neteja per obres en equipaments

Té lloc posteriorment a les obres de millora o remodelació d’un equipament.
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La neteja de final d’obra s’encarregarà mitjançant ordre de treball, estarà supervisada per
la Comissió d’Obres, d’acord amb els terminis previstos, i es facturaran aquelles hores
realment realitzades.
Es considera inclosa dins el contracte, la neteja durant l’obra, l’objectiu de la qual és
garantir que la pols no s’escampi per l’entorn i àrees adjacents, malgrat es torni a
embrutar. Com a norma general, i sempre d’acord amb l’establert per la Comissió
d’Obres, es farà una neteja mínima diària a les zones adjacents i una vigilància específica
de les mateixes al llarg de la jornada de treball, per detectar la necessitat de més
neteges.

1.8.

Tipologies dels edificis

Tots els equipaments a netejar inclosos en el present PPT s’agrupen en un d’aquests
tipus:
Codi
0101

Tipus
Oficines centrals
Oficines tècniquesadministratives
Centres culturals
Biblioteques
Policia Local
Instal·lacions esportives
Centres escolars
Escoles municipals
Mercats municipals
Patrimoni
Lavabos
Magatzem
Altres equipaments diversos
Residència
Centre Atenció Primària

0102
0201
0202
0301
0401
0501
0502
0601
0701
0801
0901
1001
1101
1201
1.9.

Preus neteja

S’estableixen aquests preus:
-

El preu/hora operari/a i especialista
És el preu bàsic que configura la part fonamental del pressupost del contracte.
Engloba tots els conceptes, també l’antiguitat i exclòs només l’IVA.
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Els operaris especialistes són els qui tindran encomanada la neteja dels vidres
que, per la seva ubicació o grandària, requereixin d’escala i mànec telescòpic. Els
vidres accessibles i de poques dimensions, s’aniran mantenint nets en la neteja
ordinària per les operàries de neteja. Així mateix, també faran altres neteges
tècniques, com l’abrillantat o poliment de paviments, i la neteja de tapisseries.
En cas que el servei s’hagi de fer en horari festiu o nocturn, s’aplicaran els
complements corresponents, tal com s’estableix al llistat de preus del PCAP.

1.10. Materials
1.10.1.

Materials per a la neteja

Tot el material que sigui necessari per a la correcta prestació del servei de neteja serà a
compte i càrrec exclusiu de l’empresa adjudicatària. Per material s’entén maquinària,
utensilis, productes de neteja i les bosses d’escombraries per a les papereres. Queda exclòs,
ja que anirà a càrrec de l’Ajuntament i els seus ens dependents: el paper eixugamans, el
sabó, el paper higiènic, líquid desinfectant de mans, i els seus dispensadors. No obstant,
l’empresa adjudicatària serà l’encarregada de la reposició dels materials fungibles, i control
que els lavabos no quedin sense. Haurà de fer la previsió de les necessitats i gestionar la
comanda al responsable de l’equipament, garantint que en tot moment disposarà de l’estoc
necessari per fer les reposicions diàries.
L’empresa adjudicatària haurà de lliurar informes trimestrals de la quantitat de productes de
neteja utilitzats, per equipament.
S’haurà de netejar amb galledes i baietes específiques i de colors diferents, segons el tipus
d’elements que s’han de netejar: vermell per als inodors; groc per als lavabos i rajoles; blau
per als mobles i superfícies horitzontals.
Després del procés de neteja, i a cada torn, es netejaran les baietes, mopes, etc. amb aigua i
detergent i, un cop al dia, després d’esbandir-les, es submergiran en una solució d’hipoclorit
a un 1% durant 15 minuts, i seran escorregudes i eixugades de la millor manera.
1.10.2. Catifes
S’inclou el subministrament i manteniment sense cost d’aquestes catifes, per a diferents
equipaments.
Lot 1:
- 2 u. de 200 x 300 cm
- 2 u. de 150 x 200 cm
- 2 u. de 150 x 150 cm
- 2 u. de 185 x 150 cm
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- 2 u. de 60 x 90 cm
- 6 u. de 85 x150 cm
Les mides són aproximades, depenent de la mida del fabricant es podran ajustar uns cm.
Les catifes han de ser d’un material que permeti l’absorció de pols i de base rígida perquè no
es deformi. El servei de manteniment consistirà en la recollida de la catifa i entrega d’una
neta, mensualment. Atès que per fer el canvi mensual hi ha d’haver una catifa de recanvi, les
unitats indicades (16 u.) corresponen a 8 equipaments amb catifa.
Lot 3
-

16 u. de 75 x 180 cm

Les mides són aproximades, depenent de la mida del fabricant es podran ajustar uns cm.
Les catifes han de ser d’interior, amb dues àrees diferenciades: una amb el líquid
desinfectant, i l’altra per la zona d’eixugada. Han de tenir molt poc gruix perquè no dificultin el
pas de caminadors, cadires de rodes i carros de cuina, etc.
El servei de manteniment consistirà en la recollida de la catifa i entrega d’una neta,
mensualment. Atès que per fer el canvi mensual hi ha d’haver una catifa de recanvi, les
unitats indicades (12 u.) corresponen a 6 entrades amb catifa.
Lot 5
-

4 u. de 85 x150 cm

Les mides són aproximades, depenent de la mida del fabricant es podran ajustar uns cm.
Les catifes han de ser d’un material que permeti l’absorció de pols i de base rígida perquè
no es deformi. El servei de manteniment consistirà en la recollida de la catifa i entrega d’una
neta, mensualment. Atès que per fer el canvi mensual hi ha d’haver una catifa de recanvi,
les unitats indicades (4 u.) corresponen a 2 equipaments amb catifa.
1.10.3. Característiques dels productes
L’empresa adjudicatària haurà de lliurar, abans de l’inici dels treballs objecte del present
contracte, la documentació relativa a tots els productes que utilitzarà en la seva execució.
Com a mínim haurà d’aportar:








Tipus de producte
Presentació i envàs
Marca
Composició
Fitxa de seguretat
Les instruccions de manipulació, la descripció dels usos i de dosis requerides i/o
adequades per a aquests.
Quan correspongui, certificacions ambientals dels productes o la documentació
equivalent requerida.
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Si mentre duri el contracte l’empresa adjudicatària vol substituir algun producte o
incorporar-ne de nous, haurà d’aportar prèviament i amb suficient anticipació a l’ús del
producte la documentació exposada en el paràgraf anterior, i el/la responsable de cada
lot decidirà si es pot utilitzar aquest producte o si, per les seves característiques, no és
adequat.
Queda prohibit l’ús de productes de neteja del tipus domèstic, específicament les
ampolles polvoritzadores amb gasos propel·lents.
A fi de reduir l’ús d’envasos de plàstic, els productes de neteja bàsics (neteja terres,
vidres, superfícies general i superfícies ceràmiques) hauran d’estar envasats en format de
mínim 5l.
Les bosses d’escombraries de les papereres de personals, que són per al rebuig, seran
de color gris o negre, i hauran de ser d’un mínim 80% de plàstic reciclat post consum.
1.10.4. Productes químics de neteja
Amb l’objectiu d’evitar l’ús innecessari de productes químics, es prohibeix l’ús
d’ambientadors, pastilles o substàncies perfumades pels urinaris. Queda prohibit també
l’ús de productes en esprai.
Es prohibeix l’ús de productes desinfectants agressius pel medi ambient (lleixiu o altres) i
només es podran utilitzar aquests productes desinfectants amb gran poder bactericida en
la neteja dels WC, forats d’aixetes, piques, plats de dutxa, i altres desguassos.
Els productes derivats clorats seran adequats només excepcionalment en situacions
d’emergència sanitària a causa d’una pandèmia, com la COVID-19.
Els productes de neteja i desinfecció hauran de ser de provada eficàcia, adequats als
treballs a realitzar, compliran la normativa sobre envasat i etiquetatge i seran
respectuosos amb el medi ambient.
Tots els productes han d’anar acompanyats d’instruccions clares sobre la dosi i els
dosificadors i han de complir els criteris següents:







No han d’estar classificats com a irritants (amb R42/oR43) ni com a perillosos per
al medi ambient (N) segons la Directiva sobre preparats perillosos (1999/45/CE).
No han de contenir compostos orgànics volàtils en concentracions superiors al
10% del pes del producte o 20% en el cas dels productes per netejar i mantenir
paviment. Els dissolvents següents estan permesos fins a un 30%: etanol,
isopranol, n-propanol i acetona.
No han de contenir conservants amb potencial bioacumulatiu P(ow) >3 o exp.
BCF>100.
No han de contenir agents tensoactius que no siguin fàcilment biodegradables
(OCDE 301A-F). Els agents tensoactius han de complir amb el que estipula el
Reglament sobre detergent 648/2004/CE sense aplicar els article 5 i 6 (excepció).
No han de contenir els ingredients següents:
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Els que estan classificats com a cancerígens, mutàgens o tòxics per a la
reproducció (R45, 46, 49, 60, 61), o molt tòxics o tòxics per als organismes
aquàtics i que poden causar efectes adversos a llarg termini en el medi aquàtic
(R50/53, 51/52) segons la Directiva sobre substàncies perilloses (67/548/CEE) en
quantitats que superin el 0,01% del pes del producte final. Aquest criteri també
inclou tots els ingredients de qualsevol preparació utilitzats en la formulació que
superin el 0,01% del pes del producte final.
Àcid etilendiaminotetracètic (EDTA)
Alquifenoletoxilats (APEO)
Blanquejant a base de clor (compostos actius de clor).
Notroalmesc i compostos policíclics d’almesc.
Les barreges de perfum s’han de fer seguint les normes de l’IFRA
Tints: els colorants han d’estar inclosos a la Directiva sobre cosmètica 2003/15/CE
o s’ha de permetre el seu ús com a colorant alimentari.
Es considera que els productes certificats amb l’ecoetiqueta europea o el Cigne
Nòrdic compleixen aquests criteris.

1.10.5. Etiquetatge d’envasos
Tots els envasos utilitzats (tant dels productes concentrats com diluïts) hauran d’estar
degudament etiquetats, de manera que en qualsevol moment es pugui identificar el
producte. Aquest etiquetatge consistirà, com a mínim, en:
-

El nom comercial del producte
La designació química de productes perillosos que pugui contenir el producte
Els símbols de perill/toxicitat corresponents
Instruccions d’ús i dosificació

Cal assegurar que es manté l’etiquetatge de les ampolles que, a causa de l’ús diari,
puguin anar deteriorant-te, substituint quan calgui les etiquetes malmeses.
1.10.6. Residus d’envasos generats per l’empresa adjudicatària en l’execució del
contracte
Serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària la gestió dels residus d’envàs generats en
l’execució del contracte.
L’empresa adjudicatària haurà de retirar els envasos buits dels productes de neteja i
garantir-ne una gestió correcta per al seu reciclatge, bé per retorn al productor, bé per
lliurament a la deixalleria, bé per qualsevol altre sistema de gestió de residus autoritzat.
1.10.7. Ús dels productes
Pel que fa a la manipulació i ús dels productes, l’empresa adjudicatària vetllarà perquè el
personal operari adscrit per dur a terme el contracte estigui suficientment format i
compleixi les normes de:
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• Correcta dosificació i possibles mescles dels productes seguint les indicacions del
fabricant per tal d’evitar accidents.
• Correcta manipulació, transport i emmagatzematge dels productes, material i
maquinària.
1.10.8. Emmagatzematge del material
El centres disposaran d’un espai reservat per a l’emmagatzematge del material. En els
llocs on a més dels personal municipal adscrit al servei hi pugui tenir accés públic aliè,
aquest espai estarà degudament tancat amb clau.
Serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària l’adient gestió del magatzem, la reposició i
conservació dels productes que es mantinguin als espais que es fan servir com a
magatzems de materials de neteja dels centres.
1.10.9. Senyalització
En els centres en què la neteja es faci en horari d’obertura, i per tant, les tasques de
neteja siguin simultànies a l’activitat del centre, l’empresa adjudicatària haurà de disposar
de senyalització suficient de “terra mullat”, i serà la seva responsabilitat col·locar-lo
correctament. Així mateix, es senyalitzaran els banys tancats per neteja.
1.11. Neteja
1.11.1. Consideracions generals
1.11.1.1. En referència a l’espai físic objecte de la neteja
 S’airejaran i ventilaran totes les dependències
 A l’interior dels edificis, la neteja es realitzarà evitant remoure la pols. Es prohibeix
expressament empènyer i deixar residus de neteja sota mobiliari, catifes, i en
qualsevol altre lloc on es puguin abandonar.
 El tractament haurà d’actuar sobre la totalitat de l’espai que hagi estat definit.
 El servei es prestarà tenint especial cura de no interferir per a cada indret en l’horari
d’utilització habitual de les dependències i ajustant-se a les necessitats de cada
centre.
 Llums, persianes: es baixaran les persianes i s’apagaran els llums cada cop que es
finalitzi un espai susceptible de ser sectoritzat.
 Equips climatització: en cas de detectar equips encesos quan l’equipament estigui
tancat, s’apagaran.
 Alarmes: en el cas que l’edifici o equipament hagi de quedar tancat un cop
finalitzades totes les tasques de neteja, quan s’estigui a punt d’abandonar l’edifici, es
connectaran els dispositius d’alarma que hagin indicat els responsables de l’indret.
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 Es considera inclòs dintre del servei, la reposició de rotlles de paper higiènic i
reomplir dels dosificadors de sabó líquid. Aquest material serà subministrat per
l’Ajuntament o ens dependents.
1.11.1.2. En referència als estris i productes de neteja
 El tractament de neteja aplicat haurà de complir amb l’objectiu previst i es realitzarà de
la manera amb què s’obtingui el millor rendiment en relació a un nivell òptim de
netedat.
 Les escombres s’utilitzaran per a les zones exteriors, però no per la neteja de la pols.
Igualment, no s’utilitzaran plomalls i/o altres estris o equips susceptibles d’aixecar pols.
 No es podran utilitzar productes de fumigació ni ambientadors polvoritzats o en esprai.
 Per a les feines de neteja, s’utilitzaran en tots els espais el sistema de microfibra.
 Tots els productes de neteja estaran degudament etiquetats i es deixaran tancats en
els seus envasos originals.
 Els cubells/galledes de neteja es deixaran sense aigua i sense productes químics un
cop finalitzada la jornada laboral.
 Els productes químics hauran d’estar tancats en tot moment, especialment a la
finalització de la jornada laboral.
 Un cop finalitzada la jornada laboral, es procedirà a la neteja i desinfecció de tots els
estris i materials utilitzats, així com al seu corresponent emmagatzematge.
 L’empresa adjudicatària assegurarà que el seu personal coneix i respecta les
condicions tècniques d’utilització de tots els productes, especialment les condicions de
barreges, temperatures i les normes de protecció personal, etc. Així mateix, assumirà
les conseqüències que es derivin d’un mal ús dels productes.
1.11.1.3. En referència a les incidències


Qualsevol operari o equip adscrit al servei de neteja haurà de comunicar els fets o
situacions que puguin afectar de manera negativa a l’estat de la neteja que pugui
haver detectat en el desenvolupament de la seva feina i que, al mateix temps, no pugui
o no li pertoqui resoldre per ell mateix. Aquesta comunicació s’adreçarà en primer
terme a la persona encarregada i immediatament superior.



L’empresa adjudicatària disposarà d’un full d’incidències del servei, amb les
anomalies, interrupcions del servei, o qualsevol altra incidència que pugui produir-se,
amb indicació de les causes i les mesures que s’hagin pres en conseqüència. Aquest
full s’enviarà al responsable del contracte segons el lot.



Els objectes que es trobin als edificis i que siguin susceptibles de tenir algun valor
es lliuraran al responsable de l’equipament o, en cas que no hi fos per estar
l’equipament tancat, a l’encarregat del servei, determinant aquest la seva recuperació
o la consideració de deixalla.
1.11.1.4. En referència als consums d’aigua i llum
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Es realitzarà el consum estrictament necessari d’aigua i es tancaran les aixetes
mentre no se’n faci directament aquest ús necessari i racional.



Es realitzarà el consum estrictament necessari d’electricitat i es tancaran els llums
que no siguin necessaris.
1.11.1.5. En referència a l’ús de maquinària a motor



En cas d’utilitzar un vehicle/màquina de neteja:

o La velocitat de treball del vehicle serà la que compleixi estrictament totes les
especificacions del fabricant.
o Es respectaran en tot moment totes les normes d’ús per a cada determinat
vehicle.
1.11.1.6. Imponderables


Si en algun moment de l’execució del contracte, per raons tècniques o d’altra índole,
apareix una necessitat que no s’hagi anomenat explícitament en aquest document
però que, de manera raonada, es creu convenient per mantenir en perfecte estat de
neteja els edificis i dependències municipals, s’afegirà com una acció més sense que
suposi un increment de costos per l’Ajuntament.
1.11.2. Mobiliari

La neteja del mobiliari té una finalitat higiènica a més d'estètica. La pols dipositada a les
taules de treball està en contacte proper i directe amb les persones.
S’utilitzaran baietes de microfibra de color diferenciat, pistola polvoritzadora amb una
solució apropiada pel tipus de moble.
En cas d’emergència sanitària, com la provocada pel coronavirus SARS-CoV-2,
s’utilitzarà un producte desinfectant amb propietats virucides, autoritzat per Ministeri de
Sanitat, amb eficàcia demostrada d’acord amb la norma UNE-EN 14476.
Procediment
La baieta ha d’estar humida, no mullada i s’eliminarà la pols de dalt a baix.
Es netejaran els objectes que hi hagi sobre els mobles i també es netejarà per sota d'ells.
Després es col·locaran els objectes que s'hagin aixecat o desplaçat al mateix lloc on es
trobaven.
Dit això, en sentit contrari, si el personal de la neteja es troba amb espais de treball on es
consideri que hi ha excessius objectes aliens al lloc de treball (per exemple, objectes
personals, fotografies o de decoració incorporats pel treballador/a), ho podrà comunicar
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als seus superiors immediats i s’estudiarà el cas conjuntament amb els tècnics
municipals.
En el cas de taules que, per motius de treball, tinguin documents desplegats, s’evitarà
moure’ls o apilar-los i s’entendrà que el propi treballador/a–pel fet de deixar-los de
determinada manera que dificulta la neteja- accepta que aquella superfície en concret es
netegi de manera més superficial.
Els mobles es tractaran amb productes protectors (amb bases de cera per als de fusta) i
neutres per a la resta.
Les taules de les escoles es netejaran diàriament amb líquid desinfectant.
1.11.3. Paviments i parets
En general, els paviments i terres es netejaran amb pasta de sabó neutre i es prescindirà
de l’ús de desinfectant (lleixiu o altres), a excepció d’acord previ amb el responsable del
contracte per raons sanitàries.
Al seu pas s'eliminarà la pols de totes les superfícies horitzontals i sòcols, així com dels
elements que ens trobem: interruptors, quadres de llum, extintors, quadres i ornaments,
etc.
S’ha de procedir al tractament adequat dels paviments, especialment els sintètics, de
linòleum, etc. Els paviments de linòleum lleugerament bruts es netejaran amb un drap o
tiràs suau lleugerament humit. La brutícia difícil (pintura, laca, cola, tinta, etc.) s’elimina
passant sobre la taca un decapant no alcalí i aplicant posteriorment un producte
metal·litzant per a tancar els porus i prevenir la penetració de la brutícia en el linòleum;
després de qualsevol aplicació, s’han d’assecar enèrgicament les zones humides amb un
drap o camussa suau.
Els paviments porosos i durs com el terratzo, i quan sigui necessari, es tractaran
prèviament amb un decapant per tal d’eliminar la resta de brutícia acumulada en diferents
capes de tractaments parcials o incorrectes i d’un ús elevat per part dels usuaris.
Posteriorment, es vitrificarà amb un producte cristal·litzador i rotatives amb llana d’acer
gruixut.
Altres paviments durs porosos no susceptibles de tractament (gres, etc.) es poden aspirar
i passar el tiràs (mopa), a més d’una fregada a fons quan sigui establert en el quadre de
freqüències.
Un cop al mes s’aixecaran tapes d’endolls i veu i dades situades al terra, assegurant
l’aspiració de la brutícia del seu interior.
Un cop a l’any es netejaran els terres tècnics aixecant les plaques superficials i aspirant
l’interior sota les plaques.
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Per als paviments de contingut patrimonial, no s’usarà cap producte químic abrillantador
ni llevataques. Sols s’usarà el tiràs i aigua i, com a molt, sabó neutre no-iònic aplicat amb
pal de fregar i amb raspall de cerres vegetals (no metàl·liques).
Pel que fa a les parets, si la pintura ho permet, es rentaran amb un drap humit per treure
les taques o brutícia en general.
Els falsos sostres porosos, es netejaran mitjançant un aspirat. Si calgués, es
polvoritzaran amb producte adequat.
Les parets de pedra interiors i d’obra vista s’aspiraran en profunditat amb aspirador i
accessoris adequats.
Persianes i cortines (incloent els telons de Teatre i Auditori): La neteja de cortines es
realitzarà principalment amb aspiradors de pols i amb les freqüències necessàries perquè
quedin en perfectes condicions. Les cortines de PVC o qualsevol altre material plàstic, a
més d’aspirador caldrà netejar-les amb un drap humit. Les persianes venecianes
metàl·liques i de lama tèxtil interiors es desempolsaran amb baieta humida.
1.11.4. Neteja d’escales, rampes i grades
S'efectuarà un escombrat humit o el mètode de neteja més adequat segons el tipus de
superfície i detergent desinfectant amb les dissolucions adequades.
Periòdicament, les grades es netejaran amb aigua a pressió.
Es prestarà especial atenció a l’acumulació de pols entre els barrots de les baranes.
1.11.5. Terrasses, patis interiors i entrades a edificis
Els patis interiors es mantindran nets de papers, etc., (brutícia voluminosa), realitzant una
recollida d’aquesta brutícia amb recollidors de doble tapa i galledes adequades.
Així mateix, i d’acord a les freqüències establertes s’efectuarà un buidat de totes les
papereres i les terrasses, s’escombraran manualment i d’acord a les freqüències
establertes amb raspalls sintètics adequats per a exteriors, evitant al màxim l’aixecament
de pols.
Així mateix, si cal, també es fregaran de manera adequada.
1.11.6. Neteja específica de zones humides (vestidors, dutxes...)
La neteja d’aquesta tipologia d’espais està considerada com una zona de risc i es durà a
terme mitjançant protocols específics d’actuació. Aquests protocols seran proporcionats
pels responsables de les instal·lacions que disposin d’aquests serveis i el personal de
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l’empresa adjudicatària els haurà de complir estrictament. En aquelles dependències on
no existeixin els esmentats protocols, serà obligació de l’empresa adjudicatària generarlos i sotmetre’ls a aprovació dels responsables abans de l’inici del servei. Els protocols
s’ajustaran, en tot cas, a la normativa que regula específicament aquesta matèria.
Cal esmentar que la Diputació de Barcelona, dins de les seves publicacions de salut
pública, posa a disposició el Manual per elaborar un pla de neteja i desinfecció de les
instal·lacions esportives (https://llibreria.diba.cat/cat/ebook/manual-per-elaborar-un-plade-neteja-i-desinfeccio-de-les-installacions-esportives_53843) que indica les pautes a
seguir.
Cal tenir en compte que es va aprovar pel Ple municipal una Moció en suport als afectats
de síndromes de sensibilització central, per la qual s’evitarà l’ús d’ambientadors i
productes de neteja agressius a les zones humides dels centres esportius sense perdre,
però, l’eficàcia antibacteriana i antifúngica. El control d’aquest aspecte es duu a terme pel
servei municipal competent.
Les taquilles, bancs, penja-robes, etc. rebran la mateixa atenció i també es fregaran amb
baieta i detergent desinfectant.
Així mateix, en tots els desguassos i amb la freqüència establerta s’aplicarà un producte
de descomposició bioquímica per tal d’evitar obstruccions i males olors.
1.11.7. Pistes esportives
La neteja s’efectuarà pel mètode que sigui més adequat segons el tipus de superfície i de
detergent amb les dissolucions adequades.
Així mateix, en aquests terres també s’eliminaran amb producte desengreixant específic
totes aquelles marques negres que es vagin originant a causa de la goma de les
sabatilles esportives.
1.11.8. Vidres
Els vidres es netejaran amb detergents neutres i amb els seus accessoris (rascadors amb
llavis de goma, extensibles, etc.) amb la freqüència indicada.
La neteja de vidres inclourà la neteja dels perfils de mampares i finestres i, en el cas de
finestres, la neteja dels escopidors.
Les superfícies metàl·liques de marcs, finestres i altres, es netejaran amb detergents
neutres, amb molta cura d’evitar abrasius o detergents àcids.
Els vidres que estiguin accessibles estaran inclosos en la neteja ordinària del centre.
La neteja d’especialista per a vidres es reserva a aquells que requereixin de l’ús d’escala
o altres elements per accedir-hi.
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En cas que el vidre i/o el marc presentin restes de guix, pintura o altres materials, es
procedirà a la seva eliminació mitjançant rasqueta i productes dissolvents (adients al
material enganxat), sense malmetre’ls.
Per als vidres de difícil accés, es prestarà especial atenció a mesures de seguretat i PRL.
s’informarà en cada cas de l’actuació a realitzar i de les mesures preventives, així com
dels canvis que s’hi puguin produir, tant als seus treballadors com a la persona
responsable del centre i/o Responsable del contracte, a fi que els respectius Serveis i
responsables de prevenció coordinin la seva actuació.
1.11.9. Lavabos
Els lavabos requereixen una neteja acurada. Sempre s’utilitzarà una baieta especial i
única per als lavabos, amb codi de color diferent de la que s’utilitza en altres
dependències, amb solució detergent i desinfectant. També s’utilitzarà un desincrustant
per a eliminar qualsevol resta de brutícia en els colzes i racons dels vàters, i un detergent
àcid setmanalment per eliminar la brutícia mineral del vàter.
Productes desinfectants: és convenient utilitzar un desinfectant amb gran poder
bactericida en els vàters, forats d’aixetes, piques, plats de dutxa, i altres desguassos. En
cap cas, però, es permet l’ús generalitzat a tota la instal·lació o fora dels espais
esmentats.
Els materials a emprar estaran diferenciats dels emprats per la resta de dependències:
• Baieta de microfibra amb codi de color diferent de la que s’utilitza en altres
dependències per les rajoles, miralls, aixetes i dispensadors (per exemple, groc).
• Baieta de microfibra amb codi de color diferent i perfectament diferenciat de la que
s’utilitza en altres dependències per als inodors i urinaris (per exemple, vermella).
• Fregall blanc
• Pistola polvoritzadora amb detergent bactericida neutre o desinfectant.
• Pistola polvoritzadora amb detergent àcid.
• Detergent àcid sense rebaixar.
El procediment serà passar d’allò que estigui menys brut a allò que estigui més brut per
evitar contaminar.
• Revisar els dispensadors reomplint paper higiènic, sabó i paper de mans.
• Buidar papereres.
• Tirar de les cisternes de vàters i urinaris.
• Polvoritzar amb detergent bactericida o desinfectant els vàters i urinaris per dins i per
fora, i tota la zona que els envolta, dutxes, lavabos, aixetes i miralls, dispensadors,
recipients sanitaris i poms de portes.
• Treure taques de rajoles on sigui necessari, especialment al voltant dels dispensadors
de sabó.
• Fregar i assecar els lavabos, aixetes, etc.
• Fregar i assecar, banyeres o dutxes i mampares.
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• Fregar i assecar l'exterior de vàters i urinaris.
• Fregar inodors i urinaris amb una escombreta.
• Tirar de la cisterna.
• Un cop per setmana:
o Aplicar detergent àcid a l'interior dels vàters i urinaris, tornar a fregar suaument amb
escombreta i deixar actuar 5 minuts i estirar la cisterna.
o Fregar el terra amb detergent bactericida o desinfectant.
• Comprovació visual de resultats.
1.11.10.

Neteja de superfícies grans i homogènies

L’empresa adjudicatària tendirà a mecanitzar la neteja de superfícies grans i homogènies
com garatges i vestidors amplis.
1.11.11. Zones d’activitat administrativa (inclou despatxos, secretaries, sales d’oci,
sales de professors i tutories, recepcions, aules, AMPA/AFAs, sales de
reunions, sales d’ordinadors, sales de consulta, sales de lectura)
Per la neteja d’aquestes dependències, en primer lloc, es realitzarà el buidat de
papereres, efectuant a continuació una neteja del mobiliari, segons ja s’ha indicat en
l’epígraf específic “mobiliari”.
S'efectuarà un escombrat humit o el mètode de neteja més adequat segons el tipus de
superfície i detergent desinfectant amb les dissolucions adequades.
Els ordinadors personals, les calculadores de sobretaula, pantalles, teclats, impressores,
fotocopiadores i equips d’audiovisuals, es mantindran sense pols, netejant-se mitjançant
una baieta especial a la qual s’impregnarà d’un producte antiestàtic apropiat per a aquest
ús.
Es posarà especial atenció a no projectar cap esprai, ni líquids netejadors sobre els
aparells, ja que els mateixos podrien fer malbé els mecanismes interns.
1.11.12.

Magatzems, sales de calefacció/aire condicionat, sales de màquines

Amb les freqüències que s’estableixin, es realitzarà un escombrat humit o el mètode de
neteja més adequat segons el tipus de superfície i detergent desinfectant amb les
dissolucions adequades. També es realitzaran aspirats a fons per evitar l’acumulació de
brutícia.
1.11.13.

Neteja de biblioteques i fons documentals

La neteja de les prestatgeries amb biblioteques i arxius es farà amb aspiradors de filtres
HEPA, baieta d’un sol ús, i EPI’s específics (guants d’un sol ús i mascaretes senzilles).
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Els aspiradors hauran de tenir una potència mínima de 115W, amb filtre HEPA, i
accessori de raspall suau per poder aspirar la pols de prestatges i llibres, així com pal
accessori per poder arribar a les parts altes i als racons.
La neteja amb aspirador a les biblioteques de les escoles i a les biblioteques municipals
es farà com a mínim un cop al mes.
1.11.14.

Espais destinats a menjador

Els equipaments que tenen la peculiaritat de treballar amb més d’un torn al dia i que
compten amb espais específics destinats a menjador, tindran una neteja amb més
dedicació en aquests espais.
En el present plec no s’inclouen els menjadors escolars, les cuines escolars i els rebosts
o magatzems que guardin aliments. En els casos concrets (Escola Cossetània i Escola
Llebetx) on s’utilitzen espais comuns de l’escola a l’hora del menjador escolar, aquest
espai sí que s’ha d’incloure dins de la neteja.
1.11.15.

Gimnasos i afins

En la neteja d’aquestes zones es posarà especial atenció en la neteja dels terres ja que,
a causa del seu ús, és necessària una major desinfecció.
La neteja s’efectuarà pel mètode que sigui més adequat segons el tipus de superfície i
detergent desinfectant amb les dissolucions adequades
Així mateix, en aquests terres també s’eliminaran totes aquelles marques negres que es
vagin originant a causa de la goma de les sabatilles esportives amb producte
desengreixant específic.
Els aparells que s’utilitzen en aquestes zones es desempolsaran i fregaran amb baietes i
detergent desinfectant.
1.12. Tractament de residus
1.12.1.

Lots 1, 2, 4 i 5

1. Envasos lleugers (plàstic, llaunes i brics)
2. Rebuig
Les fraccions de paper, vidre, piles i bateries, i tòners i tintes, són objecte de gestió
específica per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i el seu tractament (recollida,
retirada i reciclatge) no forma part de l’objecte d’aquest contracte.
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Per motius de salubritat, no està permès que els treballadors/es municipals dipositin
deixalles orgàniques a les papereres individuals per al rebuig.
Així mateix, el personal municipal és el responsable de la separació del residu. Per tant,
és qui haurà de col·locar cada fracció al contenidor corresponent.
L’empresa adjudicatària buidarà els cubells d’envasos lleugers (color groc) i les papereres
de rebuig en cada servei de neteja. Les bosses dels contenidors i papereres es canviaran
quan estiguin mullades o deteriorades. Quan sigui necessari, les papereres es netejaran
en humit. L’empresa adjudicatària serà l’encarregada de dipositar el contingut dels cubells
d’envasos lleugers al contenidor groc, i el de les papereres individuals de cada taula, al
contenidor de rebuig.
En cas que l’empresa adjudicatària detectés que el personal municipal no fa un ús
adequat de les papereres (no separar dels residus i deixar restes orgàniques), ho
comunicarà al responsable de Serveis Generals perquè prengui les mesures pertinents.

1.12.2.

Lot 3

Serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària d’aquest contracte de neteja:
a) El transport de qualsevol tipus de residus des dels punts de generació que els
equipaments indiquin fins als magatzems intermedis corresponents. Respecte
d’això, s’ha de seguir tant la normativa vigent com les normes específiques tant de
la Plataforma Centre Multiserveis com del CAPI per a cada grup:


Grup I: residus assimilables a residus urbans. Inclou la recollida selectiva
de cartró, vidre, plàstic, etc. que AISSA determini.



Grup II: residus sanitaris no específics.



Grup III: residus sanitaris específics, que el personal sanitari diposita als
contenidors especials (les agulles i el material tallant o punxant, en
contenidors a part), i el qual és el responsable de tancar el contenidor
abans que el personal de neteja el retiri.

La retirada de residus des del punt de generació fins als magatzems intermedis o
magatzem final de residus s’ha de fer amb la freqüència següent:
 En general: 5 vegades al dia, com a mínim.
Quan es produeixi una emergència, l’empresa adjudicatària actuarà amb la major
celeritat possible.
b) El transport dels contenidors amb aquests residus, des dels magatzems
intermedis i/o zones de brut fins al magatzem final. L’empresa adjudicatària farà
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aquest transport amb la freqüència suficient perquè sempre estiguin garantides les
condicions higièniques requerides per AISSA.
c) La substitució dels contenidors dels magatzems intermedis transportats al
magatzem final pels contenidors nets; la neteja dels contenidors intermedis dels
grups I i II.
d) La neteja i desinfecció diària del magatzem final de residus.
e) La retirada dels elements, equipaments, etc. obsolets que els centres indiquin i el
seu trasllat fins al magatzem final de residus.
f) El subministrament de bosses de plàstic per als cubells, papereres i contenidors
de residus del grup I i II. En el cas que fos necessari, l’empresa adjudicatària
haurà de subministrar brides per tal que les bosses quedin ben tancades. El tipus
de bossa per al grup II ha de ser acreditat per l’Agència de Salut Pública del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya o per altres organismes
competents i que els centres acceptin. Han de tenir les mides adequades als
recipients i han de ser preferentment de color negre o groc, segons el tipus de
residus i d’acord amb la normativa vigent.

Especificacions a tenir en compte:
1.13.

Centres escolars (lot 1)

1.13.1. Neteja en períodes no lectius
En períodes no lectius (Nadal, Setmana Santa, última setmana d’agost), es farà la
neteja dels fons
Neteges de Nadal i Setmana Santa
• Neteja de les rajoles dels lavabos i vestuaris.
• Fregar i netejar a fons tots els paviments del centre.
• Netejar a fons el mobiliari i prestatgeries, així com les parts més altes, racons i
fons.
• Neteja de reixes de portes i finestres
• Neteja de les cadires entapissades amb màquina de vapor
Vacances d’estiu (des del final del curs lectiu fins a l’inici del curs escolar). Durant els
quatre darrers dies laborables del mes d’agost:
• Neteja a fons i completa dels serveis sanitaris, vestidors i dutxes.
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• Fregar i netejar a fons de tots els paviments del centre.
• Netejar a fons el mobiliari i prestatgeries, així com les parts més altes, racons i
fons.
• Tractar i abrillantar el paviment.
• Netejar els vidres de difícil accés.
• Netejar els elements d’il·luminació, calefacció i conduccions.
• Neteja de reixes de portes i finestres
• Neteja de persianes i lames
• Neteja de les cadires entapissades amb màquina de vapor
A més de les tasques esmentades, s’efectuarà una neteja de manteniment dels espais
ocupats pels professors, que inclouran les sales de professors, despatxos, zones
comunes i lavabos en ús; així com qualsevol altre espai utilitzat en aquest període que
la Direcció del centre consideri oportú.
1.13.2. Neteja durant el període lectiu
En el període lectiu, en els espais de pati o exteriors, diàriament s’hauran de revisar les
papereres, canviar les bosses de les escombraries i fer un repàs com a mínim de les
pistes.
Les taules de les aules es netejaran diàriament amb un producte que tingui propietats
desinfectants. Així mateix, les manetes de les portes, els passamans i les baranes, també
s’hauran d’higienitzar diàriament.
Un cop a la setmana s’hauran d’aspirar les prestatgeries de les aules, i les cadires
entapissades, utilitzant aspiradors sense fils, de potència mínima de 115W, amb filtre
HEPA.
Per raons higièniques, els passadissos, espais comuns i aulari d'educació infantil
s’hauran de fregar diàriament. La resta d’aules i espais dels centres escolars, es fregaran
un cop a la setmana.

1.14.

Centres sanitaris (Lot 3)

1.14.1. Neteja d’habitacions
Les unitats es netejaran segons el protocol de neteja (Annex 3), diàriament. Cada
canvi d’usuari que es produeixi, o com a mínim un cop a l’any, cal netejar de manera
sistemàtica a fons.
1.14.2. Zones comuns (menjadors, sales TV, passadissos, control infermeria, office,
sales espera, escales, ascensors)
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Les unitats es netejaran segons el protocol de neteja (annex 3), i amb les següents
freqüències:
- Menjadors: després de cada àpat. Es desinfectaran piques i microones
diàriament.
- Sales TV: 2 cops al dia
- Ascensors: 4 cops al dia
- Passadissos, control infermeria, office, sales espera, escales: diàriament.
1.14.3. Despatxos, recepció, gimnasos, punt de trobada, perruqueria, sales actes,
aules formació, magatzems, biblioteca, ludoteca
Les unitats es netejaran segons el protocol de neteja (Annex 3), amb freqüència
diària.
5.3.4. Consultores, box, sales extraccions, sales cures
Les unitats es netejaran segons el protocol de neteja (Annex 3), amb una freqüència
mínima d’un cop al dia, segons necessitats.
5.3.5. Neteja específica a fons periòdica
Aquestes neteges es faran com a complement de les neteges diàries, segons
programació en el programa Linx.
- Periodicitat setmanal: recollida de residus del pàrquing, fregat mecànic
passadissos soterrani de la Plataforma, neteja sales, morgue, ortopèdia,
magatzems, arxiu.
- Periodicitat quinzenal: neteja interior d’armaris de menjadors i office, neteja
cadires i mobiliari a fons menjadors i sales TV, desguassos aigua soterrani
- Periodicitat mensual: neteja de vidres i finestres, escombrat i fregat mecànic
pàrquing, neteja desguassos jardí, pàrquing, terrasses i zona contenidors, neteja
sales instal·lacions soterrani, neteja exterior taquilles, neteja de sostres, llums i
reixes de ventilació (seguint els protocols vigents); neteja de tots aquells elements
susceptibles d’embrutar-se.
- Periodicitat trimestral: parets i sostres soterrani
- Altres periodicitats: polit dels paviments sempre que es consideri necessari. Com
a mínim, 2 vegades a l’any.
5.3.6. Freqüència
La freqüència de la neteja per als equipaments del Lot 3 serà:
Permanent
 Portes d’accés a equipaments
 Vestíbuls principals
 Ascensors
 Lavabos públics amb tots els seus accessoris
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Escales
Menjadors (després de cada àpat)
Sales TV
Buidat de papereres exteriors i cendrers
Portes, interruptors i tots aquells elements susceptibles d’estar en contacte freqüent
amb les mans.
Diària
 Mobiliari, elements de decoració, telèfons, ordinadors, etc.
 Parets i superfícies verticals tacades.
 Buidat de papereres interiors.






Setmanal
 Escombrat de terrasses.
 Magatzems.
Mensual
 Cortines interiors.
 Conjunt de parets i superfícies verticals, xarxes de canalització visibles (excepte
conduccions elèctriques).
5.3.7. Neteges a fons
Les neteges a fons es realitzaran segons programació establert al programa Linx (2-3
setmanes). La neteja a fons inclourà:






Neteja de sostres, lluminàries, reixetes, parets i portes.
Les galledes de residus, les papereres, etc., rentar-les amb detergent més
desinfectant, esbandir i deixar assecar.
Acabar fregant el terra amb la mopa específica
Abrillantat del terra.
Carros de doble calaix: es netejaran seguint les indicacions de la supervisió
d’infermeria de cada unitat, com a mínim una vegada al semestre.

5.3.8. Neteges d’exteriors
L’empresa adjudicatària haurà de vetllar perquè la imatge dels centres adscrits a AISSA
gaudeixin d’un aspecte de netedat i ordre. Per això realitzarà la neteja de totes les
zones exteriors de la Plataforma i del CAPI i comunicarà al servei de jardineria i
manteniment de qualsevol anomalia o estat que produeixi mala imatge o perill a les
persones.
Aquesta neteja ha d’incloure:
 Buidada diària de papereres.
 Escombrada de carrers i voreres del recinte, manualment. Les vies i voreres més
properes a les entrades dels centres d’AISSA, s’hauran d’escombrar 2 vegades al
dia. La resta, 1 vegada al dia.

Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar en
la següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio.
Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat

Document electrònic
Número de validació: 13523425271471341231

Contractació i Patrimoni

 Retirada, fins als contenidors corresponents, de mobles, restes d’obres menors, i
qualsevol objecte que hi hagi al recinte interior dels equipaments.
 Neteja de burilles en general dins dels recintes.
 Escombrades i/o neteges a fons, manualment o mecànicament, tal com calgui, de
zones afectades per tempestes o circumstàncies climàtiques excepcionals.
Obligacions de l’empresa adjudicatària
1.15.

Vestuari

L’empresa adjudicatària haurà de dotar el personal que executi els treballs objecte
d’aquest contracte de roba de treball adequada i d’elements de protecció individual
necessaris i, per tant, aquesta n’assumirà el cost.
Aquesta roba de treball serà igual per a tots els/les operaris/es de neteja, i ha d’incorporar
el distintiu propi de l’empresa adjudicatària. Així mateix, ha d’estar en bon estat de neteja.
Queda prohibit que el personal de l’empresa adjudicatària desenvolupi la seva activitat
laboral als edificis sense la roba de treball específica.
Addicionalment, tot el personal de l’empresa adjudicatària portarà en tot moment durant la
seva jornada laboral la corresponent targeta d’identificació personal con consti el seu nom
i cognoms.
El vestuari inclourà jersei apelfat i anorac per l’hivern, en cas que hagi de treballar a l’aire
lliure, i calçat antilliscant.
En el cas del personal de neteja del lot 3, la roba de treball inclourà en tots els casos el
calçat.
La roba de treball s’acordarà amb els responsables de cadascun dels lots.
A causa de la situació de pandèmia per la COVID-19, la uniformitat dels serveis externs
de les residències (Lot 3) s’haurà de rentar a la bugaderia pròpia per evitar la sortida a
l’exterior i la seva neteja en domicilis particulars.

1.16.

Suport al contracte

Les empreses adjudicatàries hauran de donar suport tècnic als/les responsables de la
neteja del lot corresponent.
Queden incloses en el preu/hora les funcions necessàries per a la correcta organització,
coordinació, direcció i seguiment dels recursos humans, tècnics i materials relacionats
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amb la neteja, amb l’objectiu d’aconseguir la seva optimització i racionalització d’acord
amb les necessitats i requeriments plantejats.
Així mateix, l’empresa adjudicatària haurà de:







Fer el control horari i presencial del personal assignat a la neteja.
Col·laborar amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals. Si és necessari, haurà
d’assistir a les reunions i/o visites als equipaments que puguin sorgir relacionades
amb aquest tema.
Assessorar en quant a la redacció d’informes, estat dels edificis, sobre productes i
emmagatzematge, pressupostos per actuacions concretes o de sistemes
alternatius.
La realització de reportatges fotogràfics d’anomalies i incidències, així com de
l’abans i el després de l’estat dels equipaments a netejar, i d’aquelles que indiqui
expressament el/la responsable del contracte.
Proposar totes aquelles millores tècniques i de qualitat de productes, sistemes,
accessoris, tecnologies de neteja, procediments, etc. que consideri.
Dur a terme accions per al control de la qualitat del servei, i informar als
responsables del contracte sobre el resultat d’aquestes accions.

1.17.

Mitjans tècnics per a la realització del servei

L’empresa adjudicatària ha de disposar de tots els aparells i maquinària necessaris per
dur a terme el seu treball. En el cas de que l'empresa no disposi d'alguna màquina en
especial, haurà de preveure el lloguer al seu càrrec.
Disposarà en qualsevol moment dels mitjans de transport i auxiliars, i dels equips de
protecció personal que siguin precisos i els adaptarà a les necessitats pròpies dels
treballs que se li ordenin. El contractista s'obliga a aportar sense càrrec al contracte, els
vehicles amb capacitat suficient pel transport de personal, materials i mitjans necessaris
pels treballs a realitzar, i sempre es consideraran despesa no repercutible. Tota la flota de
vehicles que utilitzi l’adjudicatari per a donar el corresponent servei establert en aquest
contracte, haurà de complir les normes d’homogeneïtzació d’imatge corporativa de
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
L’empresa adjudicatària aportarà aquells mitjans que optimitzin les tasques de les
treballadores, com per exemple, els carros de neteja.
Les escales hauran de tenir la certificació EN131.
Per a la neteja de vidres, s’hauran d’utilitzar paletes amb mànec telescòpic.
El contracte actualment l’està prestant una empresa de serveis, i per aquest motiu,
s’estima que la dimensió de la maquinària a aportar com a mínim per l’empresa
adjudicatària ha de ser aquesta:
Lot 1
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 1 u. màquina fregadora i assecadora de paviments (elèctrica o amb bateries),
d’amplada de 650 mm.
 2 u. màquina fregadora i assecadora de paviments (elèctrica o amb bateries
d’amplada de 420 mm. Mínim.
 Aspiradors per als equipaments amb cortinatges, biblioteca, etc.
 2 u. Robot aspirador.
 1 u. Màquina de polir i abrillantar paviments, elèctrica, de 21”.
 1 u. Màquina de polir i abrillantar paviments, elèctrica, de 17”.
 1 u. màquines d’aigua a pressió.
 2 u. màquines d’aigua a pressió portàtils.
 1 u. Màquina de vapor per a la neteja de tapisseries en profunditat.
Lot 3
 1 u. Màquina de polir i abrillantar paviments, elèctrica, de 21”.
Per als lots 2, 4 i 5 no es requereix maquinària mínima, però en cas que sigui necessària
per a dur a terme la neteja, l’empresa adjudicatària l’haurà d’aportar sense cost.
L’Ajuntament i els seus ens dependents posaran a disposició de les empreses
adjudicatàries, durant la vigència del contracte:
a) Locals per a vestidors del personal i magatzem.
b) Energia elèctrica i aigua, en la mesura que siguin necessaris per a la prestació del
servei, i sense permetre en cap cas un ús abusiu o inadequat d’aquests elements.
S’exclou l’energia elèctrica per carregar els vehicles elèctrics.
c) Línia telefònica interior.
d) En el cas del lot 3, suport informàtic Linx per a la gestió del servei.
Les empreses adjudicatàries no adquireixen cap dret sobre la zona destinada a
magatzem, i quan finalitzi el contracte s’haurà de deixar en condicions correctes
d’equipament, conservació i neteja. En qualsevol cas, les empreses adjudicatàries
queden sotmeses als sistemes i procediments de control que puguin establir els diferents
responsables dels contractes sobre aquestes zones destinades a magatzem, i estan
obligades a facilitar l’accés de personal inspector del centre quan aquest els ho
requereixi.
En el cas del lot 1, l’empresa adjudicatària ha de tenir, o manifestar el compromís de
tenir, en cas de resultar adjudicatària, una oficina a Vilanova i la Geltrú, per a les tasques
administratives, i amb espai per magatzem.
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1.17.1.

Ús i gestió del material adscrit al servei

1. L’empresa adjudicatària serà directament responsable dels danys causats al
material cedit en ús per l’Ajuntament produïts per una deficient utilització o
manteniment.
2. Quan el material adscrit al servei, sigui quina sigui la seva procedència, estigui en
situació de reparació o de revisions, l’empresa adjudicatària utilitzarà el material
de reserva propi, de forma que no es produeixin interrupcions en els serveis
programats.
La maquinària utilitzada haurà de portar el marcatge CE i complir les normes UNE de la
Comunitat Europea, que garanteixen la seva seguretat i qualitat.
D’altra banda, l’empresa adjudicatària disposarà dels equips de protecció personal que
siguin precisos, i els adaptarà a les necessitats pròpies dels treballs que se li ordenin.
L’empresa adjudicatària disposarà d’un telèfon per a urgències els 365 dies de l’any i les
24 hores del dia.
1.18.

Riscos Laborals

L’empresa adjudicatària disposarà d’un servei de prevenció propi, aliè o mancomunat de
riscos laborals amb una empresa autoritzada, i haurà d’haver realitzat l’avaluació de
riscos del seu personal. El personal de l’empresa haurà de complir en tot moment les
normes en l’àmbit de la PRL. Per garantir el seu compliment es prendran les mesures de
Coordinació d’Activitats Empresarials tipificades legalment (RD 171/2004).
Igualment, l’empresa adjudicatària estarà obligada a complir quantes disposicions
estiguin vigents en matèria de Seguretat i Salut en el treball, havent d'adoptar les
mesures necessàries per assegurar la indemnitat, integritat i salubritat dels treballs
afectes al servei contractat, així com per prevenir qualsevol tipus d'accident dels quals
puguin produir-se amb motiu de l'execució dels treballs, sigui com sigui la causa de la
mateixa.
De manera especifica, l’empresa adjudicatària tindrà l’obligació, en un període màxim de
3 mesos des del dia de l’Adjudicació, a presentar l'Avaluació de Riscos de les activitats
que té adjudicades, així com els procediments de Seguretat previstos per la realització de
les seves funcions.
Tot el personal assignat al contracte haurà de tenir la formació necessària i obligatòria en
matèria de prevenció de riscos laborals.
Es redactarà un informe trimestral sobre els incidents produïts encara que no hi hagin
ocasionat danys a fi de prendre les mesures de prevenció oportunes.
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D’acord amb l’Annex II.2 del RD 486/1997, s’eliminaran amb rapidesa les deixalles, les
taques de greix, els residus de substàncies perilloses i altres productes residuals que
puguin originar accidents o contaminar l’ambient de treball.
L’empresa adjudicatària haurà de dotar el seu personal dels equips de protecció
individual (EPI), i que ha d’incloure, com a mínim, guants de goma per la neteja general i
mascareta i ulleres per les zones altes. En la situació de pandèmia, com l’actual per la
COVID-19, també inclourà tot els equips que recomani la Generalitat de Catalunya.
Es procurarà interferir el mínim possible amb el normal funcionament dels centres.

1.19.

Personal

Les empreses adjudicatàries hauran de comunicar a l’Ajuntament o els seus ens
dependents, segons el lot que correspongui, qualsevol moviment en la plantilla de
personal: tant les baixes, com les noves incorporacions de personal, inclòs els canvis de
contracte per increment d’hores o reduccions de jornada. Aquests canvis hauran de tenir
l’aprovació prèvia de l’Ajuntament o l’ens dependent responsable.
Així mateix, qualsevol canvi de categories laborals o qualsevol altra disposició que suposi
un increment de la massa salarial global, susceptible de subrogació.

1.19.1.

Gestió de situacions singulars

1) Les empreses adjudicatàries hauran de presentar mensualment, acompanyat dels
TC2 del mes anterior, un informe d’absentisme, amb expressió nominal de les
cobertures.
2) En el cas de vagues o aturades laborals, les empreses adjudicatàries hauran,
obligatòriament, de:
- Cobrir els serveis mínims fixats per l’Ajuntament o la Generalitat de Catalunya,
en el cas d’AISSA. En aquests serveis mínim, s’inclouran les àrees previstes en
la normativa corresponent, encara que no s’hagin considerat d’alt risc en el
present PPTP.
- Organitzar programes de neteja intensiva en finalitzar l’aturada laboral amb
l’objectiu de recuperar l’estat de neteja normal en un termini mínim.
Durant el període de vaga o aturada laboral, la retribució de la prestació serà
directament proporcional a les hores realment treballades amb relació a les hores
de treball programades en condicions normals de treball.
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1.20.

Informació a entregar
Les empreses adjudicatàries, a més de les obligacions que s’estableixen al
Plec de clàusules administratives, presentarà al responsable del contracte,
segons el lot que correspongui, la documentació següent:
1) Informe mensual, en format electrònic, amb els continguts següents:
 Resum de les tasques realitzades a destacar durant el mes.
 Avaluació dels protocols de neteja en les zones de risc alt i mitjà (només
per al lot 3).
 Quadre de les neteges a fons realitzades i pendents
 Per al lot 3, quantitat recollida de residus, indicant la freqüència i el punt on
s’ha produït la recollida, i especificat per:
o Contenidors de vidre
o Contenidors del Grup III (sanitaris específics i elements tallants).
 Relació nominal de tot el personal fix i eventual.
 Distribució actualitzada de la plantilla per llocs i torns de treball.
 Relació nominal de l’absentisme i relació nominal del personal contractat
per cobrir l’absentisme, especificant dates i motius (ILT, vacances,
permisos, etc.).
2) Còpia TC1 i TC2 del mes anterior.
3) Memòria anual del servei. Les empreses adjudicatàries elaboraran una
Memòria anual del servei amb aquest contingut:
 Seguiment del compte d’explotació del servei de neteja (en el compte de
personal, l’empresa haurà d’especificar clarament la despesa per
contractacions amb motiu de vacances, ILT, permisos, etc.).
 Avaluació de la prestació de serveis realitzada: anàlisi d’incidències i
propostes de millora.

1.21.

Visita als centres

Per a la presentació de l’oferta serà optativa la visita a tots el centres objecte del
contracte.
Les empreses licitadores sol·licitaran els centres que estan interessades a visitar, i es
programaran les visites.

Annexos
Cal consultar-los a la pàgina web
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https://aoberta.vilanova.cat/eParticipa/Products/Carpeta/Public/sta/valida.aspx?c=
amb aquests números de validació:
Annex 1. Llistat equipaments. Número de validació: 13527725741424021102
Annex 2. Previsió serveis extraordinaris. Número de validació:
13527727075265456131
Annex 3. Protocol neteja lot 3. Número de validació: 13527725577632477604
Annex 4. Fitxes edificis:
- Lot 1. Número de validació: 13527726261066024004
- Lot 2. Número de validació: 13527727104605100367
- Lot 3. Número de validació: 13527726323364474612
- Lot 4. Número de validació: 13527726452327722370
- Lot 5. Número de validació: 13527726377371732355

I perquè consti, expedeixo aquest certificat, de conformitat amb l'establert a l'art. 206 del
ROFRJ de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/1986, amb el vistiplau de
l'alcaldessa-presidenta, a Vilanova i la Geltrú.

Secretari General

L'alcaldessa

Isidre Martí Sardà

Olga Arnau Sanabra
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