PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A CONTRACTE
DE SERVEIS PER PROCEDIMENT OBERT

CLÀUSULA 1. Objecte i qualificació
1.1 Descripció de l'objecte del contracte
L'objecte del contracte és la realització del servei de Neteja d'edificis municipals la
codificació del qual és CPV 90900000-6.
Els edificis de referència són:
EDIFICI
Ajuntament (nou edifici)
Ajuntament
Llar infants L´estel
Llar infants la Lluna
Escola Dr. Serès
Consultori
La Unió
Bany Magatzem Municipal

ADREÇA
Plaça de l’Esglèsia, 1
C/Lleida 42
C/Pompeu Fabra 2
Avinguda del Parc 280
Plaça Gaudi s/n
c/del Bosc s/n
c/Lleida 22
Camí de Malpartit (La Intima)

També existeixen feines extraordinàries que l´Ajuntament podrà sol·licitar:
- Actes fora de l’horari contractat (Festa major, actes culturals, esportius,...) sempre
que es programin amb antelació.
- Serveis de neteja del col·legi electoral del municipi, abans i desprès de cada cita
electoral.

- Treballs complementaris: operaris i maquinària específica (elevadors, maquinària de
neteja...)
Tant les feines extraordinàries per actes programats, com els serveis d’urgències,
podran tenir un cost addicional al contracte, sempre i quan no es puguin realitzar en
els horaris que el personal té establert, i es facturaran per import del preu/hora vigent
de netejador/a que resulti per aquest concepte en l’oferta guanyadora del concurs, en
els termes de la clàusula 27. En aquest cas, les hores nocturnes (de 22 a 6 h), de
dissabte a la tarda i festius, computaran 1 hora pel preu d’1,5h.
Les funcions generals que s’assumeixen són les de:
- Gestió i execució del servei de neteja dels centres objecte del contracte.
- Gestió integral del personal del servei.
Per tant, totes les despeses relacionades amb el personal, materials i estris utilitzats,
despeses de comunicacions, serveis externs,... en general totes les despeses directes
e indirectes associades a la prestació del servei són objecte del contracte.
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- Serveis d’urgència (fregar escapament d’aigua, netejar desperfectes degut a
inclemències del temps...) sempre que l’Ajuntament ho requereixi.

1. Treballs de neteja a realitzar
Periodicitat i descripció dels treballs de neteja realitzats per tipus de zona desglossats
en àrees d’actuació: a nivell general són els que s’especifiquen a continuació, al marge
del que s’especifiqui explícitament per a cada centre:

AULES LLARS D´INFANTS
Diari
- Buidat i neteja de papereres
- Escombrat humit de terres
- Recarregar dispensadors existents (sabó o paper) i/o deixar el paper que
requereixi l’escola.
- Neteja de mobiliari (taules, cadires, bancs, butaques, prestatgeries, exteriors
d’armaris i arxivadors, quadres, penjadors) i altres elements decoratius (gerros,
centres de taules, marcs de fotografies, etc)
- Desinfecció de teclats i telèfons
- Manteniment de portes i marcs
- Manteniment de rètols
- Fregat de terres amb producte desinfectant neutre
- Repàs de taques en vidres accessibles (Fet per la netejadora del centre)
- Ventilació de l’espai
Setmanal
- Neteja de Pissarres
AULES ESCOLES. PRIMARIA (DE P3 FINS A 6è)
Diari
- Buidat i neteja de papereres
- Escombrat humit de terres
- Recarregar dispensadors existents (sabó o paper) i/o deixar el paper que
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AJUNTAMENT (nou edifici), AJUNTAMENT (c Lleida), CONSULTORI i UNIÓ
(parcial)
Diari
- Buidat i neteja de papereres
- Escombrat humit de terres
- Treure taques en terres
- Ventilació de l’espai
- Desinfecció de teclats i telèfons
- Recarregar dispensadors existents (sabó i paper)
Dies alterns
- Neteja de mobiliari (taules, cadires, bancs, butaques, prestatgeries, exteriors
d’armaris i arxivadors, quadres, penjadors i altres elements decoratius.)
- Fotocopiadores, telèfons, impressores, teclats, bústies, reproductors,
enquadernadores, ventiladors, radiadors, televisors, vídeos, microones,
neveres, màquines de cafè, treure la pols i netejar amb producte adequat.
- Manteniment de portes i marcs
- Manteniment de rètols
- Repàs de taques en vidres accessibles (Fet per la netejadora del centre)
- Fregat de terres (a l’edifici nou de l’Ajuntament només a planta soterrani, baixa
i escales. A les zones amb parquet, neteja humida únicament de taques)

requereixi l’escola.
- Desinfecció de teclats i telèfons
- Treure taques en terres
- Ventilació de l’espai
Tres vegades per setmana
- Neteja de mobiliari (taules, cadires, bancs, butaques, prestatgeries, exteriors
d’armaris i arxivadors, quadres, penjadors i altres elements decoratius (gerros,
centres de taules, marcs de fotografies, etc.)
- Manteniment de portes i marcs
- Manteniment de rètols
- Repàs de taques en vidres accessibles (Fet per la netejadora del centre)
- Nota: en les aules que hagin estat utilitzades com a aula de plàstica es
realitzarà la neteja diàriament
Setmanal
- Fregat de terres
- Neteja de pissarres
Les característiques i temporalitat de les feines a realizar poden ser modificades per
ordre dels responsables dels immobles afectats o per ordre d´alcaldia, mantenint la
quantitat d’hores totals a destinar.
Freqüències periòdiques i particularitats per tots els centres:

Vidres, persianes i mallorquines
Enreixat de finestres
Neteja de rajoles a fons en vestidors,
vestuaris y banys
Neteja a fons de marcs i portes
Desincrustat de dutxes
Neteja de Rètols
Abrillantat de terres vinílics
Cristal·litzat de terres (marbres i
terratzos)
Decapat i Abrillantat de terres vinílics
Neteja de llums de sostre, fluorescents
i altres
Neteja de llumeneres
Escales decapat i segellat d’esglaons i
abrillantat de descansos
Neteja a fons d’estants i carpetes
d’arxius municipals
Aspirat i neteja de cadires, catifes,
tapisseries, cortines i d’altres
elements similars

Setmanal o segons necessitat (la inferior)
Setmanal o segons necessitat (la inferior)
Es faran a petició del personal que l’utilitzi
un cop hagin estat buidats i oberts.
(Màxim anualment)
Trimestral
Trimestral
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Semestral
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
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TOTS ELS CENTRES
Buidatge dels contenidors de paper
reciclat
Retirada de teranyines de sostres i
parets
Neteges interiors d’armaris i de
mobles

2. Mesos de servei per a cada centre
Ajuntament (edifici nou)
Ajuntament (c. Lleida, 42)
Llar infants L´estel
Llar infants la Lluna
Escola Dr. Serès
Consultori
La Unió
Bany Magatzem Municipal

12
12
12
12
10
12
10
12

3. Dies i torns de neteja dels centres
Ajuntament
(edifici nou)
Ajuntament
(c. Lleida, 42)
Llar infants L
´Estel
Llar infants la
Lluna
Escola Dr.
Serés
Consultori
La Unió
Bany
Magatzem
Municipal

Dll

Dm

Dx

Dj

Dv

X

X

X

X

X

Ds

Dj

Torn
T

X

T

X

X

X

X

X

T

X

X

X

X

X

T

X

X

X

X

X

T

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

Una vegada al mes

X

M/T
M
M

Centre
Ajuntament (edifici
nou)
Ajuntament (c.
Lleida, 42)
Llar infants L´estel
Llar infants la Lluna
Escola Dr. Serés
Consultori
La Unió
Bany Magatzem
Municipal

Hores/setmanals
Setmanes
15 hores
52

Total anual
780 hores

5 hores

52

260 hores

15 hores
4 hores
60 hores
33 hores
15 hores
0,25 hores

52
52
43
52
43
52

780 hores
208 hores
2580 hores
1716 hores
645 hores
13 hores
6982 hores

1.2 Divisió en lots de l'objecte del contracte
No s´escau.
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A continuació es descriuen les hores en còmput anual. Són les següents:

1.3 Codis d'identificació de les prestacions objecte del contracte
L'objecte del contracte s'identifica amb els codis següents:
Codi CPV
1

Descripció
90900000-6

1.4 Limitació d'adjudicacions de lots.
No s´escau

CLÀUSULA 2. Procediment de selecció i adjudicació
La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert harmonitzat, en el qual
tot empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota
negociació dels termes del contracte amb els licitadors.
L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació
sobre la base de la millor relació qualitat-preu de conformitat amb el que s'estableix en
la clàusula dotzena.

CLÀUSULA 3. Perfil de contractant
Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la
seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat,
aquest Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant al qual es tindrà accés segons
les especificacions que es regulen a la pàgina web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
ambit=5&keyword=alpicat&reqCode=viewDetail&idCap=4432978

El Pressupost Base de Licitació és de 202.478 € + IVA.
El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 445.451,60 € euros (IVA
exclòs). Inclou el 10% de posible increment previst en la clàusula 27.

CLÀUSULA 5. Existència de crèdit
Les obligacions econòmiques del contracte s'abonaran amb càrrec a les següents
aplicacions pressupostàries del pressupost, si escau:
312
323
333
920

22700
22700
22700
22700

Neteja i acondiciament.
Neteja i acondiciament.
Neteja i acondiciament.
Neteja i acondiciament.

30.000,00 €
45.000,00 €
11.000,00 €
11.000,00 €
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CLÀUSULA 4. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte

El contracte s'abonarà amb càrrec a l'aplicació a dalt indicada del pressupost
municipal, en la qual existeix crèdit suficient que es reté.
Per a la resta dels exercicis, incloses les possibles pròrrogues, quedarà condicionada
a l'existència de consignació pressupostària adequada i suficient en cada exercici
pressupostari.

CLÀUSULA 6. Revisió de preus
No es contempla revisió de preus.

CLÀUSULA 7. Durada del contracte i emplaçament
La durada del contracte és de 2 anys, amb un màxim d’una pròrroga de dos anys més,
en els termes de l’article 29.2 de la LCSP.
El termini d'execució i lloc d'execució del contracte será el que consta el plec.
La durada del contracte es comptarà a partir de l'endemà al de la formalització del
contracte o des de la data fixada en el document contractual.
L’Ajuntament, esgotat el termini de contractació, o de les pròrrogues que es puguin
concedir, podrá acordar amb el contractista una pròrroga forçosa. Aquesta pròrroga
s’estendrà fins que un nou contractista o la propia corporació es facin càrrec del servi,
sense que pugui excedir en cap cas de 9 mesos, d’acord amb el que estableix l’art.
29.4 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic.

Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en prohibicions
de contractar, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o
professional.
1. La capacitat d'obrar dels empresaris s'acreditarà:
a) Dels empresaris que siguin persones jurídiques mitjançant l'escriptura o document
de constitució, els estatuts o l'acte fundacional, en els quals constin les normes per les
quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si escau, en el Registre públic
que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti.
a´. Dels empresaris que siguin persona físiques mitjançant fotocòpia del Document
Nacional d'Identitat i acreditació d'estar donat d'Alta en l'Impost d'activitats
Econòmiques en l'epígraf corresponent.
b) Dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d'Estats membres de la
Unió Europea o d'Estats signataris de l'Acord sobri l'Espai Econòmic Europeu
s'acreditarà per la seva inscripció en el registre procedent d'acord amb la legislació de
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CLÀUSULA 8. Acreditació de l'aptitud per contractar

l'Estat on estan establerts, o mitjançant la presentació d'una declaració jurada o un
certificat, en els termes que s'estableixin reglamentàriament, d'acord amb les
disposicions comunitàries d'aplicació.
c) Dels altres empresaris estrangers, amb informe de la Missió Diplomàtica
Permanent d'Espanya en l'Estat corresponent o de l'Oficina Consular en l'àmbit
territorial de la qual radiqui el domicili de l'empresa.
2. La prova, per part dels empresaris, de la no concurrència d'alguna de les
prohibicions per contractar, podrà realitzar-se mitjançant testimoniatge judicial o
certificació administrativa, segons els casos.
Quan aquest document no pugui ser expedit per l'autoritat competent, podrà ser
substituït per una declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa,
notari públic o organisme professional qualificat.
3. La solvència de l'empresari:
3.1 La solvència econòmica i financera de l'empresari haurà d'acreditar-se per un o
varis dels mitjans següents:
a) Volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l'any de més volum de
negoci dels tres últims acabats ha de ser almenys una vegada i mitja el valor del
contracte anual.
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 al
Registre, i en cas contrari pels que disposi el registre oficial en què hagi d'estar inscrit.
Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil han d'acreditar el seu volum
anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel
Registre Mercantil.

3.2. En els contractes de serveis, la solvència tècnica o professional dels
empresaris haurà d'apreciar-se tenint en compte els seus coneixements tècnics,
eficàcia, experiència i fiabilitat, la qual cosa haurà d'acreditar-se:
a) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims cinc anys que
inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, d'aquests. Els serveis o els
treballs efectuats s'acreditaran 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, mancant aquest
certificat, mitjançant una declaració de l'empresari; si escau, aquests certificats seran
comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent.
b) Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en
l'empresa, participants en el contracte, especialment aquells encarregats del control de
qualitat.
c) Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures emprades per l'empresari
per garantir la qualitat i dels mitjans d'estudi i recerca de l'empresa.

Codi Validació: 4EDZTTDZE64WT2PD6G3XXGRFL | Verificació: https://alpicat.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 32

b) Patrimoni net, o bé ràtio entre actius i passius, al tancament de l'últim exercici
econòmic pel qual estigui vençuda l'obligació d'aprovació de comptes anuals per
import igual o superior a l´exigit a l’anunci de licitació.

d) En els casos adequats, indicació de les mesures de gestió mediambiental que
l'empresari podrà aplicar en executar el contracte.
e) Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l'empresa i la importància del seu
personal directiu durant els tres últims anys, acompanyada de la documentació
justificativa corresponent.
h) Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del qual es disposarà per a
l'execució dels treballs o prestacions, a la qual s'adjuntarà la documentació acreditativa
pertinent.
i) Indicació de la part del contracte que l'empresari té eventualment el propòsit de
subcontractar.
4. La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del
Sector Públic acreditarà a tenor de l'en ell reflectit i excepte prova en contrari, les
condicions d'aptitud de l'empresari quant a la seva personalitat i capacitat d'obrar,
representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera i
tècnica o professional, classificació i altres circumstàncies inscrites, així com la
concurrència o no concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de constar
en aquest. Aquesta inscripció és obligatoria.

CLÀUSULA 9. Acreditació de la solvència mitjançant classificació
Podrà acreditar-se la solvència econòmica i tècnica, amb caràcter potestatiu,
mitjançant la classificació en els grups, subgrups i categories següents:
GRUP
U

SUBGRUP
1

CATEGORIA
3

10.1 Condicions prèvies
Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentació que
regeixen la licitació, i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per
l'empresari del contingut de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense
excepció o reserva alguna.
Cada entitat licitadora no podrà presentar més d'una proposició, ni subscriure cap
proposta en unió temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o figurar en més
d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de
totes les propostes per ell subscrites.
10.2 Lloc i termini de presentació d'ofertes
La present licitació té caràcter electrònic. Els licitadors hauran de preparar i presentar
les seves ofertes obligatòriament de forma electrònica a través de l'eina de preparació
i presentació d'ofertes de la Plataforma de Contractació del Sector Públic de la
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CLÀUSULA 10. Presentació de proposicions i documentació administrativa

Generalitat de Catalunya.
La utilització d'aquests serveis suposa:
 La preparació i la presentació d'ofertes de forma telemàtica pel licitador.
 La custòdia electrònica d'ofertes pel sistema.
 L'obertura i l'avaluació de la documentació a través de la plataforma.
Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva es presentaran, dins del
termini de trenta-cinc dies comptats des del dia d’enviarment de l’anunci de licitació a
l’Oficina de Pubicacions de la Unió Europea, exclusivament de forma electrònica a
través de l'Eina de Preparació i Presentació d'ofertes que la Plataforma de
Contractació de la Generalitat de Catalunya posa a la disposició de candidats i entitats
licitadores per a tal fi al perfil del contractant.
Per aquest motiu, per participar en aquesta licitació, és important que els licitadors
interessats es registrin, en el cas que no ho estiguin, en la Plataforma de Contractació
de la Generalitat de Catalunya.
L'oferta electrònica i qualsevol altre document que l'acompanyi hauran d'estar signats
electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos per l'article 10 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
públiques.
Per garantir la confidencialitat del contingut dels sobres fins al moment de la seva
obertura, l'eina xifrarà aquests sobres en l'enviament.

10.3. Informació als licitadors
Quan calgui sol·licitar la informació addicional o complementària a què es refereix
l'article 138 de la LCSP, l'Administració contractant haurà de facilitar-la, almenys, sis
dies abans que finalitzi el termini fixat per a la presentació d'ofertes, sempre que
aquesta petició es presenti amb una antelació mínima de dotze dies respecte d'aquella
data. Aquesta sol·licitud s'efectuarà al nombre de fax o a l'adreça de correu electrònic
previst en l'anunci de licitació.
10.4 Contingut de les proposicions
Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en tres sobres
electrònics, signats pel licitador, en els quals es farà constar la denominació del sobre
electrònic i la llegenda «Proposició per licitar a la contractació del servei de neteja
d'edificis municipals». La denominació dels sobres és la següent:
- Sobre electrònic «A»: Documentació Administrativa.
- Sobre electrònic «B»: Proposició Econòmica i Documentació Quantificable de
Forma Automàtica.
- Sobre electrònic «C»: Documentació la Ponderació de la qual depèn d'un Judici
de Valor.
Els documents a incloure en cada sobre hauran de ser originals o còpies autenticades,
conforme a la Legislació en vigor.
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Una vegada realitzada la presentació, l'Eina proporcionarà a l'entitat licitadora un
justificant d'enviament, susceptible d'emmagatzematge i impressió, amb el segell de
temps.

Dins de cada sobre, s'inclouran els següents documents així com una relació
numerada d'aquests:
SOBRE ELECTRÒNIC «A»
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu únic de contractació
(DEUC) mitjançant el qual declaren la seva capacitat i la seva solvència econòmica i
financera, i tècnica (o classificació orientativa) de conformitat amb els requisits mínims
exigits a la clàusula dotzena d’aquest plec; que no es troben incurses en cap prohibició
de contractar o, si es troben, que han adoptat les mesures per demostrar la seva
fiabilitat; i que es troben al corrent del compliment de les obligacions tributaries i amb
la Seguretat Social, així com que compleixen amb la resta de requisits que
s’estableixen en aquest plec.
Les empreses licitadores poden emplenar el Formulari del DEUC accessible mitjançant
el servei en línia de la Comissió Europea (https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=es) a
través del qual es pot importar el model de DEUC, emplenar-lo, descarregar-lo i
imprimir-lo per la seva presentació.
El DEUC s’ha de signar per l’empresa licitadora o, en el seu cas, pel seu representat
legal.
A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si s’escau, la informació
relativa a la persona o persones habilitades per representar-les en aquesta licitació.

Les empreses licitadores que figurin inscrites en una llista oficial d’operadors
econòmics autoritzats només han de facilitar en cada part del formulari del DEUC la
informació no inscrita en aquestes llistes. 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 (Gran via de les Corts Catalanes, 635,
08010-Barcelona, telf 935 528 090; http://www.gencat.cat/economia/jcca) o en el
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE), només
estan obligades a indicar en el DEUC la informació que no figuri inscrita en el RELI o
en el ROLECE, 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 s’escau, accedir als documents o certificats justificatius corresponents.
L’acreditació de la possessió 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 la millor oferta de relació qualitat-preu, amb caràcter previ a
l’adjudicació.
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En el cas d’empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta, cadascuna ha
d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat en
el qual figuri, si s’escau, la informació requerida en les parts II a V del formulari. A més
del DEUC, aquestes empreses han d’aportar un document on ha de constar el
compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar
adjudicatàries del contracte.

Tanmateix, l’òrgan 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 resulti necessari per al bon desenvolupament del procediment i,
en tot cas, abans d’adjudicar el contracte.
SOBRE ELECTRÒNIC «B»
PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ QUANTIFICABLE DE FORMA
AUTOMÀTICA.
a) Proposició econòmica.
Es presentarà conforme al següent model:
En/Na _________________________, amb domicili als efectes de notificacions
a _____________, c/ ____________________, n.º ___, amb NIF n.º _________,
en representació de l'Entitat ___________________, ambNIF n.º ___________,
assabentat de l’anunci publicat al perfil del contractant i de les condicions i
requisits que s’exigeixen per a l’adjudicació del servei de Neteja d´edificis
municipals d´Alpicat es compromet a realitzar-les amb estricta subjecció a les
següents condicions:
Oferta econòmica

b) Documents relatius a l'oferta, diferents del preu, que s'hagin de quantificar de
forma automàtica.
En/Na _________________________, amb domicili als efectes de notificacions
a _____________, c/ ____________________, n.º ___, amb NIF n.º _________,
en representació de l'Entitat ___________________, ambNIF n.º ___________, i
de les condicions i requisits que s’exigeixen per a l’adjudicació del servei de
Neteja d´edificis municipals d’Alpicat es compromet en cas de resultar
adjudicatari, a:
1. Oferir les següents hores anuals per a la borsa d’hores de lliure disposició,
tant per a cadascuna de les anualitats del contracte com per a les de les
possibles pròrrogues.
_____ Hores anuals borsa
2. Oferir les següents hores anuals de servei de vidriers, de lliure disposició tant
per a cadascuna de les anualitats del contracte com per a les de les possibles
pròrrogues.
_____ Hores anuals servei neteja de vidres
........, , ……………. de ........... de 2021
(Signatura
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Quantia de _________ euros (exclòs IVA) i de _________ € inclòs l'Impost
sobre el Valor Afegit.
........, , ……………. de ........... de 2021
(Signatura)

SOBRE ELECTRÒNIC «C»
DOCUMENTACIÓ PONDERABLE A TRAVÉS DE JUDICIS DE VALOR
1) Memòria del servei, que inclourà la següent documentació:
– Mètode d’organització, control, coordinació i supervisió i pla de formació dels
empleats.
- Utilització d’equips en l’execució de les tasques objecte del present contracte. Fins a
- Utilització de noves tecnologies en l’organització del servei i amb la comunicació amb
l’Ajuntament.

CLÀUSULA 11. Garantia provisional
No s´escau.

CLÀUSULA 12. Criteris d'adjudicació
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
A) Criteris d’adjudicació la quantificació dels quals depengui de judicis de valor
(Fins a 25 punts).

Per tal de valorar la memòria del servei, es tindran en compte els següents
percentatges:
- 0% del totalt de punts de la documentació: L’òrgan de contractació considera
que els elements ofertats no s’ajusten GENS a les necessitats o no es presenta
la documentació suficient per a valorar-ho.
- 25% del total de punts de la documentació: L’òrgan de contractació considera
que els elements ofertats s’ajusten de manera INSUFICIENT a les necessitats.
- 50% del total de punts de la documentació: L’òrgan de contractació considera
que els elements ofertats s’ajusten de manera SUFICIENT a les necessitats.
- 75% del total de punts de la documentació: L’òrgan de contractació considera
que els elements ofertats s’ajusten de manera NOTABLE a les necessitats.
- 100% del total de punts de la documentació: L’òrgan de contractació considera
que els elements ofertats s’ajusten de manera EXCEL·LENT a les necessitats.
L’acreditació de tots aquests punts s’efectuarà aportant documentació prou i suficient
que justifiqui que el concursant reuneix tots els requisits exigits en els esmentats
punts.
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1) Memòria del servei, que inclourà la següent documentació (màxim 10 fulls,
l’excés serà causa d’exclusió del procediment):
– Mètode d’organització, control, coordinació i supervisió i pla de formació dels
empleats. Fins a 10 punts.
- Utilització d’equips en l’execució de les tasques objecte del present contracte. Fins a
10 punts.
- Utilització de noves tecnologies en l’organització del servei i amb la comunicació amb
l’Ajuntament. Fins a 5 punts.

Nota important: El sobre C no podrà incloure cap dada o documentació relativa al
sobre número B (criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica mitjançant
fórmules. En cas contrari es produirà l’exclusió del licitador.)
B) Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant formules automàtiques. (Fins a 75
punts.
1) Oferta econòmica: fins a 50 punts.
La puntuació obtinguda per cada licitador vindrà donada pel resultat de la següent
fórmula de valoració econòmica:
P=50*(OB/OL)
On:
“P”: puntuació del criteri de l’oferta econòmica
“OB”: oferta més baixa presentada a la licitació (sempre i quan no acabi essent
considerada una oferta amb valor anormal o desproporcionat)
“OL”: oferta presentada pel licitador a puntuar
“50”: la puntuació màxima a obtenir en el criteri de l’oferta econòmica.
L’import del pressupost de licitació té caràcter de màxim i els licitadors no podran
superar-lo en cap cas. La presentació d’ofertes que superin aquest import seran
excloses automàticament.
S’atorgarà una puntuació de fins a 50 punts.
2) Borsa d’hores de lliure disposició: fins a 15 punts.
La borsa d’hores de lliure disposició (sense cap cost addicional per a l’Ajuntament)
servirà a l’Ajuntament per cobrir neteges extraordinàries. Si algun any no es
consumeixen, s’acumularan per a l’any següent i així successivament fins a la
finalització del contracte.
La puntuació obtinguda per cada licitador vindrà donada pel resultat de la següent
fórmula:

On:
“P”: puntuació del criteri de l’oferta d’hores de lliure disposició
“OL”: oferta d’hores de lliure disposició presentada pel licitador a puntuar
“OA”: oferta més alta d’hores de lliure disposició presentada a la licitació
“15”: la puntuació màxima a obtenir en el criteri de les hores de lliure
disposició.
S’atorgarà una puntuació de fins a 15 punts.
3) Borsa d’hores de lliure disposició per servei de neteja de vidres: fins a 10
punts.
La borsa d’hores de servei de neteja de vidres (sense cap cost addicional per a
l’Ajuntament) servirà a l’Ajuntament per cobrir neteges extraordinàries de vidres. Si
algun any no es consumeixen, s’acumularan a la borsa d’hores de lliure disposició per
a l’any següent i així successivament fins a la finalització del contracte.
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P=15*(OL/OA)

La puntuació obtinguda per cada licitador vindrà donada pel resultat de la següent
fórmula:
P=10*(OL/OA)
On:
“P”: puntuació del criteri de l’oferta d’hores de servei de neteja de vidres
“OL”: oferta d’hores presentada pel servei de neteja de vidres pel licitador a puntuar
“OA”: oferta més alta d’hores presentada pel servei de neteja de vidres a la licitació
“10”: la puntuació màxima a obtenir en el criteri de les hores de servei de neteja de
vidres.
S’atorgarà una puntuació de fins a 10 punts.
Tant la borsa d’hores anuals de lliure disposició com la de servei de neteja de vidres
ofertades, s’entendrà que és per a cadascuna de les anualitats del contracte i de les
possibles pròrrogues.
Si aquestes hores s’han de dur a terme en horari nocturn (22 a 6h), els dissabtes
tarda, diumenges o festius, cada hora realitzada equivaldrà a 1,5 hores.
A la facturació mensual es faran constar les hores realitzades a càrrec de la borsa
(incloent, si escau, l’equivalència de les 1,5 hores anteriors), a cost zero, i s’hi indicarà
també les hores anuals que resten a la borsa.

PUNTUACIÓ TOTAL: de 0 a 100 punts.
Les proposicions presentades i admeses seran estudiades, valorades i ponderades
d’acord amb aquets criteris.
La presentació de la proposició/oferta pel licitador implica que la mateixa compleix amb
l’ordenament jurídic i que podrà ser executada en els seus termes i en cap cas
aquesta responsabilitat es pot veure afectada o minorada pel fet que l’oferta hagi estat
valorada o acceptada per l’òrgan de contractació.
1. L’adjudicació es farà a la proposició que presenti una millor relació qualitat-preu, que
serà aquella que obtingui la major puntuació d’entre totes aquelles proposicions
admeses a la licitació, sempre i quant igualin o superin els mínims de puntuació
establerts en el present Plec.
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Requisits de puntuació mínima en les fases del criteris d’adjudicació:
S’estableixen com a puntuacions mínimes les següents:
Criteris d’adjudicació la quantificació dels quals depengui de judicis de valor:
- Memòria del servei: 15 punts.
Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules automàtiques:
- Oferta econòmica: sense límit
- Borsa d’hores de lliure disposició: sense límit
- Borsa d’hores per servei de neteja de vidres: sense límit

2. Quan cap de les ofertes assoleixin la puntuació mínima exigida per ésser
adjudicatari en base als criteris d’adjudicació, l’òrgan de contractació rebutjarà totes les
ofertes i declararà desert el present procediment de licitació.
De la mateixa manera, l’òrgan de contractació no podrà declarar deserta una licitació
quan hi hagi alguna oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb les criteris
que figuren en aquest Plec.
3. La resolució d’adjudicació serà motivada i, llevat que sigui contradictòria amb la
proposta efectuada per la Mesa de Contractació, o es basi en consideracions diferents,
s’entendrà que adopta els motius continguts en la proposta de l’esmentada Mesa de
Contractació.

CLÀUSULA 13. Admissibilitat de variants
No s'admeten variants.

CLÀUSULA 14. Ofertes anormalment baixes
Les ofertes presumptament anormals o desproporcionades s’apreciaran de conformitat
amb següents criteris:
a. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa:
1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.

c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment
baixa l’oferta:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més
d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes econòmiques
presentades.
Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el
valor absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les
puntuacions de totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a
la mitjana aritmètica d’aquests valors absoluts.
Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada proposició com a
presumptament anormal o desproporcionada, l’òrgan de contractació sol·licitarà als
licitadors afectats, per escrit, la informació i les justificacions que consideri oportunes
en relació als diferents components de la seva proposició, tràmit que haurà de
complimentar-se en el termini màxim de 5 dies hàbils.
Un cop rebuda la informació i les justificacions sol·licitades, l’òrgan de contractació
demanarà un informe tècnic dels serveis tècnics de l’entitat de valoració de les
justificacions dels licitadors incorreguts en presumpta oferta anormal o
desproporcionada.
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b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més
d’un 20% a la de l’altra oferta.

Per l’anàlisi de les justificacions de les proposicions que puguin ser considerades
anormals o desproporcionades es tindrà en consideració la relació existent entre
l’oferta econòmica realitzada pel licitador i la resta d’elements ofertats.
En base a la justificació del licitador i l’informe tècnic, l’òrgan de contractació
determinarà si l’oferta pot o no ser complerta pel licitador com a conseqüència de la
inclusió de valors anormals o desproporcionats. Si l’oferta es considera anormal o
desproporcionada, l’òrgan de contractació l’exclourà del procediment de licitació.
Si en l’oferta anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris dels
treballadors considerats en l’oferta són inferiors als que estableix el conveni
d’aplicació, a l’efecte de verificar l’adequació de l’oferta als costos salarials, es podrà
requerir informe tècnic complementari de l’òrgan de representació de les persones
treballadores o d’una organització representativa del sector.
Igualment, l’oferta serà exclosa si en el tràmit d’audiència de l’empresa licitadora que
ha presentat una oferta qualificada d’anormalment baixa, s’evidencia que els preus
unitaris dels salaris de les persones que executaran el contracte considerats en l’oferta
són inferiors als que estableix el conveni d’aplicació.
En cas que estimés que l'oferta econòmica pot ser complerta com a conseqüència de
la inclusió de valors anormals o desproporcionats, serà d’aplicació l’article 107 de la
LCSP, i s’exigirà una garantia complementària del 5% sobre l’import d’adjudicació.

CLÀUSULA 15. Preferències d'adjudicació en cas d'empats

- La proposició presentada per aquelles empreses que, en el moment d’acreditar la
seva solvència tècnica, tinguin en la seva plantilla un nombre de persones
treballadores amb discapacitat superior al dos per cent, sempre que les seves
proposicions igualin en els seus termes a la més avantatjosa des del punt devista dels
criteris que serveixen de base per a l’adjudicació.
- Tindrà preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi del
major percentatge de persones treballadores fixes amb discapacitat a la seva plantilla.
- Proposicions presentades per empreses que, a la finalització del termini per a
presentar oferta, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la
igualtat d’oportunitats entre dones i homes.
I, si continua l’empat, l’adjudicació del contracte es dirimirà mitjançant sorteig, que es
durà a terme en acte públic, prèvia convocatòria a través del Perfil de Contractant.

CLÀUSULA 16. Mesa de contractació
La Mesa de contractació serà l'òrgan competent per efectuar la valoració de les ofertes
i qualificar la documentació administrativa, i actuarà conforme al previst en l'article 326
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En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses
licitadores, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte, l’aplicació successiva dels
següents criteris:

de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
traslladen 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 i en el 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, desenvolupant les funcions que en aquests
s'estableixen.
La Mesa de Contractació, d'acord amb l'establert en el punt 7 de la Disposició
Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es traslladen 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,
estarà presidida per un membre de la Corporació o un funcionari d'aquesta, i formaran
part d'ella, com a vocals, el Secretari o, si escau, el titular de l'òrgan que tingui
atribuïda la funció d'assessorament jurídic, i l'Interventor, o, si escau, el titular de
l'òrgan que tingui atribuïdes la funció de control econòmic-pressupostari, així com
aquells altres que es designin per l'òrgan de contractació entre el personal funcionari
de carrera o personal laboral al servei de la Corporació, o membres electes d'aquesta,
sense que el seu nombre, en total, sigui inferior a tres. Els membres electes que, si
escau, formin part de la Mesa de contractació no podran suposar més d'un terç del
total de membres d'aquesta. Actuarà com a Secretari un funcionari de la Corporació.
Formaran part de la mesa:
- Joan Gilart Escuer, alcalde, que la presidirà
- F. Xavier Rodríguez Velimelis, secretari, vocal
- Carles Roma Cots, Interventor acctal, vocal
- Josep Lluís Puyalto Granada, arquitecte municipal, vocal
- Anna Gilart Hernàndez, que actuarà com a secretària de la Mesa, amb veu i
sense vot

CLÀUSULA 17. Comitè d'experts

CLÀUSULA 18. Obertura de proposicions
La Mesa de Contractació es constituirà el primer dimarts hàbil després de la finalització
del termini de presentació de les proposicions, a les 13:00 hores, procedirà a l'obertura
del sobre electrònic «A» i qualificarà la documentació administrativa continguda en
aquests.
Si fos necessari, la Mesa concedirà un termini no superior a tres dies naturals perquè
el licitador corregeixi els defectes o les omissions esmenables observats en la
documentació presentada.
Posteriorment, procedirà a l'obertura i examen del sobre electrònic «C», que contenen
els criteris la ponderació dels quals depenen d'un judici de valor.
Després de la lectura d'aquestes proposicions, la Mesa podrà sol·licitar quants
informes tècnics consideri precisos, per a la valoració d'aquestes conformement als
criteris i a les ponderacions establertes en aquest Plec.
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No es contempla.

CLÀUSULA 19. Obertura del sobre electrònic «B»
Reunida de nou la Mesa de Contractació, es donarà a conèixer la ponderació
assignada als criteris depenents d'un judici de valor («C»). A continuació es procedirà
a l'obertura dels sobres electrònics «B».
A la vista de la valoració dels criteris la ponderació dels quals depèn d'un judici de
valor («C») i dels criteris la ponderació dels quals és automàtica («B»), la Mesa de
Contractació proposarà a l'adjudicatari del contracte.

CLÀUSULA 20. Requeriment de documentació
L'òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat la millor oferta perquè,
dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagués
rebut el requeriment, present la documentació justificativa del compliment dels
requisits previs a què fa referència l'article 140.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 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, així com de disposar efectivament dels mitjans que s'hagués
compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte conforme a l'article 76.2, i
d'haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent.
De no emplenar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s'entendrà
que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se a exigir-li l'import del 3 per cent
del pressuposat base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà
efectiu en primer lloc contra la garantia provisional, si s'hagués constituït.

CLÀUSULA 21. Garantia definitiva
El licitador que hagués presentat la millor oferta haurà d'acreditar la constitució de la
garantia d'un 5% del preu final ofert, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit. Aquesta
garantia podrà prestar-se en alguna de les següents formes:
a) En efectiu o en valors, que en tot cas seran de Deute Públic, amb subjecció, en
cada cas, a les condicions establertes en les normes de desenvolupament d'aquesta
Llei. L'efectiu i els certificats d'immobilització dels valors anotats es dipositaran en la
Caixa General de Dipòsits o en les seves sucursals enquadrades en les Delegacions
d'Economia i Hisenda, o en les Caixes o establiments públics equivalents de les
Comunitats Autònomes o Entitats locals contractants davant les quals hagin de fer
efecte, en la forma i amb les condicions que les normes de desenvolupament
d'aquesta Llei estableixin, sense perjudici del que es disposa per als contractes que se
celebrin a l'estranger.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les normes de
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En el supòsit assenyalat en el paràgraf anterior, es procedirà a recaptar aquesta
documentació al licitador següent, per l'ordre en què hagin quedat classificades les
ofertes.

desenvolupament d'aquesta Llei, per algun dels bancs, caixes d'estalvis, cooperatives
de crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats
per operar a Espanya, que haurà de dipositar-se en els establiments assenyalats en la
lletra a) anterior.
c) Mitjançant contracte d'assegurança de caució, celebrat en la forma i condicions que
les normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin, amb una entitat
asseguradora autoritzada per operar en el ram. El certificat de l'assegurança haurà de
lliurar-se en els establiments assenyalats en la lletra a) anterior.
La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s'hagi produït el venciment del
termini de garantia i compliment satisfactòriament el contracte.
Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos en l'article 110 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 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, i transcorreguts 6 mesos des de la
data de terminació del contracte, sense que la recepció formal i la liquidació haguessin
tingut lloc per causes no imputables al contractista, es procedirà, sense més demora, a
la seva devolució o cancel·lació una vegada depurades les responsabilitats a què es
refereix el citat article 110.
L'acreditació de la constitució de la garantia podrà fer-se mitjançant mitjans
electrònics.

CLÀUSULA 22. Adjudicació del contracte
Rebuda la documentació sol·licitada, l'òrgan de contractació haurà d'adjudicar el
contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació.

El termini màxim per efectuar l'adjudicació serà de quinze dies a comptar des del
primer acte d'obertura de les proposicions.

CLÀUSULA 23. Formalització del contracte
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització.
El contracte és susceptible de recurs especial en materia de contractació conforme a
l’article 44, la formalització del contracte en document administratiu s'efectuarà
transcorreguts quinze dies hàbils des que es remiti la notiicació de l’adjudicació als
licitadors i candidats; constituint aquest document títol suficient per accedir a
qualsevol registre públic.
El contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, corrent del
seu càrrec les corresponents despeses.
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En cap cas podrà declarar-se deserta una licitació quan exigeixi alguna oferta o la
proposició que sigui admissible d'acord amb els criteris que figurin en el plec.
L'adjudicació haurà de ser motivada es notificarà als candidats o licitadors, havent de
ser publicada en el perfil de contractant en el termini de 15 dies.

Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins
del termini indicat se li exigirà l'import del 3 per cent del pressuposat base de licitació,
IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la
garantia definitiva, si s'hagués constituït.

CLÀUSULA 24. Condicions especials d'execució del contracte
Les condicions especials d’execució del contracte serán les que tot seguit s’indiquen:
- L’adjudicatari haurà de subrogar el personal del contracte vigent, amb tots els drets i
obligacions que s’hi derivin.
- L’adjudicatari assumirà l’obligació d’aplicar a la plantilla que executi el contracte les
condicions de Treball establertes per l’últim conveni col·lectiu vigent que desenvolupi la
prestació contractual, sense perjudici de les millores que es puguin establir.
- El pagament de salaris als treballadors/es adscrits/tes a l’execució d’aquest
contracte, com a mínim, de l’establert en el conveni col·lectiu corresponent que sigui
d’aplicació.
- L’empresa adjudicatària està obligada a afavorir l’estabilitat de l’ocupació, la igualtat
d’oportunitats entre homes i dones, i la integració social dels col·lectius més
desfavorits, i ha de disposar de mitjans propis per la desenvolupament de la prestació
objecte del contracte.
- En cas de substitucions o noves contractacions de personal, l’empresa contractista
haurà de contractar persones que es trobin en risc d’exclusió social o en greu risc
d’arribar-hi, que estiguin desocupades i que tinguin dificultats per integrar-se en el
mercat de treball ordinari.

L’incompliment de les anteriors condicions essencials podrà suposar penalitats per al
contractista, i/o optar per la resolución del contracte.
Aquests criteris seran igualment aplicables a les empreses subcontractades que
participin en l’execució del present contracte, si és el cas, d’acord amb l’article 202.4
de la LCSP 2017.

CLÀUSULA 25. Drets i Obligacions de les parts
25.1 Abonaments al contractista
El pagament del treball o servei s'efectuarà a la realització d'aquest prèvia presentació
de factura degudament conformada. Cada factura incorporarà els albarans signats pel
treballador assignat al servei i el responsable del edifici, que haurà de coincidir amb el
facturat.
En la factura s'inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reial decret
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- El compliment de la proposta de l’adjudicatari en tot allò que hagi estat objecte de
valoració d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts al contracte.

1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les
obligacions de facturació, els següents extrems previstos a l'apartat segon de la
Disposició addicional trentè segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, així com en la normativa sobri facturació electrònica:
DIR3 Codi d'entitat

L01250236

DIR3 Òrgan de tramitació

L01250236

DIR3 Oficina comptable

L01250236

DIR3 Òrgan proponent

L01250236

El contractista haurà de presentar la factura en un registre administratiu en el termini
de 30 dies des de la data de la prestació, en el cas de serveis de tracte successiu les
factures hauran de presentar-se en el termini màxim de 10 dies des de la realització de
la prestació en el període de què es tracti. La factura haurà de presentar-se en format
electrònic en els supòsits que fixa la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls a la
Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures del Sector Públic, en
aquests casos la presentació de la factura en el Punt General d'Accés equival a la
presentació en un registre administratiu.

Perquè pertoqui a l'inici del còmput de termini per a la meritació d'interessos, el
contractista haurà d'haver complert l'obligació de presentar la factura davant el registre
administratiu corresponent en els termes establerts en la normativa vigent sobre
factura electrònica, dintre del termini i en la forma escaient, en el termini de trenta dies
des de la data de lliurament efectiu de les mercaderies o la prestació del servei.
D'altra banda, l'Administració haurà d'aprovar els documents que acreditin la
conformitat amb el que es disposa en el contracte dels serveis prestats, dins dels
trenta dies següents a la prestació del servei.
25.2. Obligacions laborals, socials i de transparència
El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral i de
seguretat social. Així mateix, està obligat al compliment del 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, de la Llei Orgànica
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995,
de 8 de novembre, sobre efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, sobri Prevenció de Riscos Laborals, i del Reglament dels Serveis de
Prevenció, aprovat per Reial decret 39/1997, de 17 de gener, així com de les normes
que es promulguin durant l'execució del contracte.
L'empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d'execució del
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D'acord amb l'establert en l'article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, l'Administració tindrà obligació d'abonar el preu dins dels
trenta dies següents a la data d'aprovació dels documents que acreditin la conformitat
dels serveis prestats amb el que es disposa en el contracte, sense perjudici de
l'establert en l'a l'apartat 4 de l'article 210, i si es demorés, haurà d'abonar al
contractista, a partir del compliment d'aquest termini de trenta dies els interessos de
demora i la indemnització pels costos de cobrament en els termes previstos en la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials.

contracte les normes i les condicions fixades en el conveni col·lectiu d'aplicació, si bé
en tot cas, l'adjudicatari estarà obligat a complir les condicions salarials dels
treballadors conforme al Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació.
Així mateix, de conformitat amb l'establert en l'article 4 de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, l'adjudicatari del
contracte està obligat a subministrar a l'Administració, previ requeriment, tota la
informació necessària per al compliment de les obligacions previstes en la citada
norma, així com en aquelles normes que es dictin en l'àmbit municipal.
25.3. Drets i obligacions de l´adjudicatari
El contracte s'ha d'executar de conformitat amb allò que estableixen les seves
clàusules i els plecs, i d'acord amb les instruccions que l'òrgan de contractació doni al
contractista per a la seva interpretació.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de
les prestacions i serveis realitzats, com també de les conseqüències que es dedueixin
per a l'Administració o per a tercers de les seves omissions, errors, mètodes
inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
A més són obligacions específiques del contractista les següents:
— El contractista està obligat a dedicar o adscriure a l'execució del contracte els
mitjans personals o materials suficients per a això (article 45.2 de la Llei de contractes
del sector públic).
— Especificar, a sol·licitud de l’Ajuntament, les persones concretes que executaran les
prestacions així com comunicar qualsevol substitució o modificació d'aquelles
persones i acreditar que la seva situació laboral s'ajusta a dret.
— Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el
comportament del personal; també ha de fer d'enllaç amb l’Ajuntament i la responsable
del contracte.

lavabos i serveis existents en tots els edificis, dels articles i/o productes consumibles i
dels seus suports, als lavabos: com sabó per als dosificadors, tovalloles de paper o
equivalents, paper de vàter (doble capa) i productes per a desinfecció de sanitaris i
ambientals, manteniment dels equips/suports, bacteriostàtics, porta-rotlles paper vàter,
porta-rotlles paper de mans contenidors de residus de rebutg, com així també vetllarà
per que no en manqui en cap cas.
— L’adjudicatari es farà càrrec del manteniment dels equips/suports, porta-rotlles
paper vàter, porta-rotlles paper de mans, contenidors de residus de rebutg, ja
instal·lats, en cas que en alguna dependència en faltes un, li correspon a l’adjudicatari
la seva instal·lació i manteniment.
— L’adjudicatari facilitarà tot tipus de contenidors específics, adaptant-se a les
característiques d’espai disponibles (mínim un conjunt per planta), per tal de dur una
recollida selectiva de diferents deixalles (paper, plàstics, vidres, piles, cartró, etc.) i per
tant vetllarà per la correcta recuperació dels materials reciclables i el seu dipòsit
(buidatge) en els contenidors específics. Així també subministrarà els corresponents
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— L’adjudicatari es farà responsable del subministrament, a les diferents zones de

indicadors i/o informació del servei de recollida selectiva.
— Els treballs de neteja es duran a terme segons les periodicitats establertes, o previ
requeriment dels administradors dels centres o persones en qui deleguin a través del
responsable del contracte i s’establiran en funció de la necessitat, la dependència i
horari de neteja
— Sense perjudici de les obligacions que el contractista contrau de vigilar durant les
hores de neteja la tasca que realitza el seu personal, l’adjudicatari haurà de disposar
d’un control de presencia o integrar-lo a l´instal·lat per l´Ajuntament.
— Sens perjudici de quantes obligacions corresponguin a l'adjudicatari-contractista en
la seva qualitat de patró, es convé específicament que serà al seu càrrec el pagament
de la Seguretat Social, assegurança de riscs derivats de possibles accidents de treball
i tota mena d'assegurances socials creades o que es puguin crear, tenint-se per tant
sempre a disposició del contractant els documents que justifiquin l'acompliment de les
obligacions esmentades.
— Es durà a terme per part de l’adjudicatari - contractista el control de mantenir la
uniformitat a tot el personal que es dediqui als serveis d'aquest contracte, renovant els
uniformes quan sigui precís,
— L’adjudicatari nomenarà personal de contacte, responsable de neteja de l’edifici i/o
agrupació (en facilitarà el nom i telèfon de contacte), que serà l’interlocutor entre el
personal de neteja i l´Ajuntament. Així també vetllarà que el personal de neteja efectuï
un control d’estalvi d’energia elèctrica, procurant tenir un mínim necessari de llums
enceses.
— L’adjudicatari vindrà obligat al estricte compliment, per cada una de les agrupacions
i/o edificacions definides, a la normativa de seguretat i salut laboral, presentant la
documentació específica del pla de treball que correspongui en cada cas

— L’empresa adjudicatària farà informe mensual d’avaluació de la feina feta, per
edifici, aquest informe acompanyarà les factures, acreditant la feina realitzada.
— Serà obligació de l’adjudicatari subrogar-se el personal de neteja que actualment
està prestant el servei.
25.4 Termini de garantia
El contracte quedarà subjecte a un termini de garantia de 6 mesos a comptar des de la
data de recepció o conformitat del treball, termini durant el qual l'Administració podrà
comprovar que el treball realitzat s'ajusta a les prescripcions establertes per a la seva
execució i compliment i a l'estipulat en el present Plec. Transcorregut el termini de
garantia sense que s'hagin formulat objeccions als treballs executats, quedarà
extingida la responsabilitat del contractista.
Si durant el termini de garantia s'acredités a l'existència de vicis o defectes en els
treballs efectuats l'òrgan de contractació tindrà dret a reclamar al contractista l'esmena
d'aquests.
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— L’empresa adjudicatària assumirà tota responsabilitat civil o d’altra naturalesa
derivada de la prestació del servei haurà d’acreditar estar en possessió d’una
assegurança de R.C. per un import mínim de 600.000 €.

25.5. Despeses exigibles al contractista
Són de compte del contractista les despeses de l'anunci o anuncis de licitació i
adjudicació, si escau, de la formalització del contracte, així com qualssevol uns altres
que resultin d'aplicació, segons les disposicions vigents en la forma i quantia que
aquestes assenyalin. Màxim 600 euros.
25.6. Obligacions relatives a la gestió de permisos, llicències i autoritzacions
El contractista estarà obligat, tret que l'òrgan de contractació decideixi gestionar-ho per
si mateix i així l'hi faci saber de forma expressa, a gestionar els permisos, llicències i
autoritzacions establertes en les ordenances municipals i en les normes de qualsevol
altre organisme públic o privat que siguin necessàries per a l'inici, execució i lliurament
del subministrament, sol·licitant de l'Administració els documents que per això siguin
necessaris.

CLÀUSULA 26. Subcontractació
No es preveu la subcontractació total ni parcial del servei.

CLÀUSULA 27. Modificacions contractuals previstes
Es permet, durant l’execució del contracte, modificar-lo, augmentant, reduint,
substituint o suprimint unitats o serveis que integren els treballs, fins a un 10% del
import sense IVA de l’adjudicació. En el cas de reduir-se les unitats de treball de les
inicialment adjudicades, l´adjudicatari no tindrà dret a indemnització.
En el supòsit de que es modifiqui el contracte, els corresponents augments o
reduccions es valoraran d’acord amb els preus hores de neteja i els rendiments
corresponents que regeixen el contracte, d´acord amb l´oferta presentada.

En els casos de fusió, escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques
d'activitat d'aquestes continuarà el contracte vigent amb l'entitat resultant, que quedarà
subrogada en els drets i obligacions dimanants d'aquest, si es produeixen les
condicions exigides en l'article 98 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.
És obligació del contractista comunicar fefaentment a l'Administració qualsevol canvi
que afecti a la seva personalitat jurídica, suspenent-se el còmput dels terminis
legalment previst per a l'abonament de les factures corresponents fins que es verifiqui
el compliment de les condicions de la subrogació.
Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el
contracte les condicions de solvència necessàries, es resoldrà aquest, considerant-se
a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa del contractista.

Codi Validació: 4EDZTTDZE64WT2PD6G3XXGRFL | Verificació: https://alpicat.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 24 de 32

CLÀUSULA 28. Successió en la persona del contractista

CLÀUSULA 29. Cessió del contracte
NO es preveu la cessió del contracte.

CLÀUSULA 30. Penalitats per Incompliment
1. L’adjudicatària haurà de rescabalar a l’Ajuntament o al personal que en depèn pels
danys i indemnitzar-la pels perjudicis derivats de dol o negligència en el compliment de
les obligacions resultants de l’adjudicació. Igualment serà responsable dels danys i
perjudicis ocasionats a terceres persones durant l’execució del contracte.
2. En els supòsits d’incompliment o compliment defectuós de les obligacions
assumides per l’adjudicatària, l’Ajuntament podrà resoldre el contracte o compel·lir-lo
al compliment del mateix.

Lleus:
1) L’omissió del deure, per part del contractista, de comunicar les incidències o
situacions anòmales que es produeixin en el desenvolupament dels serveis previstos.
2) La reticència a facilitar la informació relativa al control dels serveis o l’incompliment
dels terminis d’entrega de documentació a l’Ajuntament.
3) L'incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental que no estiguin
tipificades com a greus o molt greus.
4) La no compareixença del representant de l’empresa o personal de la mateixa quan
siguin requerits per l’Ajuntament.
5) El retard, la negligència o l’oblit en el compliment de les funcions, encàrrecs i
serveis i, sobretot, l’incompliment dels terminis fixats per les incidències, ordres o
tasques comunicades per l’Ajuntament.
6) L’incompliment en l’obligació de conservació i manteniment dels mitjans adscrits al
servei.
7) La no comunicació a l’Ajuntament (en el termini de 10 dies hàbils) de les possibles
baixes o substitucions a la plantilla del personal adscrit al contracte.
8) La manca d’uniforme reglamentari del personal o el seu mal estat o la seva
deixadesa.
9) La manca de respecte als usuaris de les dependències objecte del contracte, a les
autoritats o al personal municipals per part de l’empresari o els seus treballadors/es.
10) Les discussions entre els treballadors/es durant el servei.
11) La modificació d’alguna de les obligacions dels serveis per causes justificades
sense la comunicació immediata a l’Ajuntament.
12) L’incompliment puntual, no reiterat i lleu d’alguna de les obligacions concretes de
neteja establertes.
13) Qualsevol acció i/o omissió que es derivi de l’incompliment de les prescripcions
dels Plecs o del contracte en general, i no suposi una greu o molt greu pertorbació en
el funcionament del servei.
14) En general l’incompliment dels deures i les obligacions del contractista per
negligència o per oblit inexcusables.
15) L’incompliment de caràcter lleu de les obligacions laborals i socials respecte del
personal adscrit al servei.
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3. L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions contractuals, donarà lloc
a la imposició de penalitats. La tipificació de les faltes als efectes del present contracte,
es descriuen a continuació:

Greus:
1) La vulneració del deure de guardar secret de les dades de caràcter personal que es
coneguin com a causa del les activitats que es realitzin en la prestació dels servei que
no constitueixin infracció molt greu.
2) Qualsevol conducta constitutiva de delicte.
3) Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el mediambient
d'acord amb la legislació vigent.
4) El fet de no reposar o incrementar la garantia definitiva en els terminis fixats.
5) No informar a l’Ajuntament amb la diligència deguda de tota incidència amb
repercussió greu per al servei o les persones.
6) El retard superior a 24 hores en la comunicació d’incidències o de situacions
significatives per al funcionament dels serveis.
7) L’obstrucció a la inspecció municipal.
8) L'incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental que no estiguin
tipificades com a molt greus.
9) La falsedat o falsificació de les dades corresponents a les activitats
desenvolupades.
10) En general, l’incompliment amb negligència, culpa o dol de les ordres procedents
de l’Ajuntament relatives als deures i les obligacions pròpies del contractista, així com
tota infracció no recollida en aquesta clàusula, però que causi un perjudici al servei
que es pugui conceptuar com a greu.
11) El fet de causar, per negligència o per mala fe, danys greus en la conservació i el
manteniment de les dependències objecte del contracte.
12) La manca dels elements de seguretat, higiene i salubritat necessaris per a cada
prestació.
13) El deficient estat de manteniment i conservació del material, elements, vehicles i
altres béns adscrits al servei quan posi en perill la prestació dels serveis o la seguretat
dels treballadors/es o terceres persones.
14) La indisponibilitat del telèfon mòbil de localització del responsable de l’empresa
durant un temps superior a 12 hores i inferior a 48 hores.
15) No dotar al personal dels equips de protecció en perfecte estat d’ús.
16) No adoptar les mesures correctives, incloses les de caràcter disciplinari que
corresponguin, amb el personal que concorri a la feina en estat no apropiat o dispensi
un tracte incorrecte al personal municipal o als veïns.
17) La no substitució del personal durant les baixes laborals o els períodes de
vacances.
18) Demora en l'inici de les prestació dels serveis superiors a un dia, sempre que no
existeixi causa de força major.
19) Agressions entre treballadors/es durant la prestació del servei.
20) Endarreriment, en més de 24 hores, en comunicar situacions que impedeixin un
bon assoliment dels objectius del contracte.
21) La paralització o la interrupció en la prestació d’algun dels serveis que no tingui la
qualificació de molt greu.
22) L’incompliment greu de qualsevol de les obligacions, condicions o terminis
establerts en el Plec de prescripcions tècniques.
23) Actuació professional deficient o contrària a la pràctica professional.
24) Manca d'acompliment de les seves obligacions econòmiques o respecte del
personal al seu càrrec.
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16) La contravenció de qualsevol obligació o càrrega establerta en aquest Plec, en el
de prescripcions tècniques o en la proposició presentada pel contractista, sempre que
no constitueixi falta greu o molt greu.

Molt greus:
1) La inexistència o falta de cobertura de pòlissa d'assegurança que empari els risc i
les responsabilitats de l'adjudicatari a què fa referència el Plec de clàusules per la
prestació del servei.
2) El fet que el contractista no estigui al corrent de les obligacions tributàries i de la
Seguretat Social o incompleixi les determinacions en relació a la prevenció de riscos
laborals.
3) La desobediència de qualsevol de les prescripcions mediambientals, sanitàries i
d’higiene contingudes en disposicions de caràcter general o que li hagin estat
notificades per escrit, o la inobservança de les ordres de l’Ajuntament destinades a
evitar situacions molestes, nocives, insalubres i perilloses.
4) Quan, després de requerir el contractista per executar qualsevol de les millores
proposades en la seva oferta i avaluades per l’òrgan de contractació per a l’adjudicació
del contracte, aquell continuï sense executar-la.
5) Quan el contractista no efectuï immediatament algun servei especial per raó
d’accident, catàstrofe o emergència especial.
6) El fet de causar, per negligència o per mala fe, danys molt greus en la conservació i
el manteniment de les dependències objecte del contracte.
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25) Deixar de prestar el servei en algun centre durant una jornada complerta de treball
sense previ coneixement i autorització del responsable de l’Ajuntament.
26) La modificació d'un servei sense causa justificada i sense notificació prèvia.
27) L’alteració de freqüències o calendaris previstos, per a qualsevol dels serveis del
contracte, sense autorització expressa de l’Ajuntament.
28) La manca de rendiment de personal que afecti la prestació del servei.
29) No prestar es servei de la forma disposada en els Plecs o concretada en l’oferta de
licitació, a partir de la qual s’hagués adjudicat el contracte.
30) Produir danys a tercers com a conseqüència del mal funcionament del servei.
31) Equips de treball no formats pels mitjans humans i materials estipulats.
32) L’incompliment de les ordres o instruccions dels serveis tècnics municipals en
relació amb la modificació de les tasques ordinàries del servei per motius de necessitat
o prioritat, o qualsevol altre relacionada amb el funcionament dels serveis.
33) La no aplicació de les mesures correctores detectades en les inspeccions de les
instal·lacions.
34) En cas de vaga o tancament patronal, quan el contractista no avisi l’Ajuntament
amb una antelació mínima d’una setmana.
35) El retard sistemàtic i comprovat a la prestació dels serveis (més de 3 requeriments
del responsable del contracte de l'Ajuntament, en el termini de 3 mesos).
36) Ocupació dels equips o personal en tasques diferents als establerts en el contracte
(2 vegades en el termini de 6 mesos).
37) Qualsevol d’altres que es derivin de l’incompliment de les prescripcions dels Plecs
o del contracte en general i suposin una greu pertorbació en el funcionament del
servei.
38) L'incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest Plec.
39) La negligència o compliment defectuós inexcusables de les obligacions
contractuals.
40) Les accions o omissions constitutives de delicte dolós relacionades amb el servei o
que causin danys a l’Ajuntament o als veïns i que no constitueixin falta molt
greu.
41) La comissió de 3 faltes lleus en un termini de 12 mesos.
42) Així mateix es consideraran com a infraccions lleus totes les altres no previstes
anteriorment i que infringeixin d’alguna manera les condicions establertes en el Plec,
sempre que siguin en perjudici greu del servei.

7) Incrementar la plantilla del personal adscrit al contracte sense l’autorització de
l’Ajuntament.
8) La indisponibilitat del telèfon mòbil de localització del responsable de l’empresa
durant un temps superior a 48 hores.
9) Demora en l'inici de la prestació dels serveis superiors a 2 dies, sempre que no
existeixi causa de força major.
10) Les paralitzacions o interrupcions en la prestació d’algun dels serveis previstos
durant més de 24 hores, llevat d’una causa de força major comunicada immediatament
a l’Ajuntament.
11) El retard sistemàtic en la prestació del servei (més de 6 requeriments del
responsable del contracte de l'Ajuntament, en el termini de 3 mesos).
12) L’incompliment de l’obligació d’atendre els serveis mínims en cas de vaga.
13) En cas de vaga o tancament patronal, quan el contractista no posi a disposició tot
el material i elements adscrits al servei o quan no es faci càrrec també del personal
que fos assignat per a la continuació del servei.
14) No prestar els serveis directament, llevat supòsits permesos a la normativa vigent.
15) L’ocupació o dedicació dels mitjans o materials afectes al servei en usos o tasques
diferents dels propis del contracte, acceptant qualsevol mena de contraprestació o
remuneració.
16) Abandonament del servei.
17) La reincidència en la comissió de dues infraccions greus de la mateixa naturalesa.
18) La cessió del contracte a tercers sense autorització municipal.
19) La comissió de 3 faltes greus en un termini de 12 mesos.
4. La competència per incoar l’expedient sancionador és de l’Alcaldia.
La instrucció de l’expedient s’encarregarà a un representant de l’Ajuntament i el
secretari de l’expedient serà un funcionari/ària de l’Ajuntament. En tot cas, es donarà
audiència a l’adjudicatària perquè pugui formular les al·legacions que estimi pertinents
en un termini de 10 dies hàbils.

5. Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d’incompliment
que no produeixi resolució del contracte, l’Administració contractant podrà aplicar les
sancions següents, graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:
- Faltes MOLT GREUS: Fins a un 10% del preu del contracte
- Faltes GREUS: Fins a un 5% del preu del contracte
- Faltes LLEUS: Fins a un 1% del preu del contracte
L’import de les penalitzacions podrà fer-se efectiu mitjançant la seva deducció en la
factura/ les factures que s’hagi/n d’abonar a l’adjudicatària o bé es deduiran de la
garantia definitiva, segons allò previst a l’article 194 de la LCSP.
6. Per graduar les infraccions, a més del que objectivament s’ha comès o omès,
actuant sota els principis de proporcionalitat i justícia material, cal tenir en compte:
a) la intencionalitat.
b) la pertorbació del servei.
c) els danys produïts a l’Ajuntament o als ciutadans.
d) la quantitat de ciutadans o usuaris afectats.
e) la reincidència en les infraccions.
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La resolució de l’expedient correspon a l’Alcaldia, llevat que la proposta de sanció sigui
la resolució del contracte, que correspondrà al Ple de l’Ajuntament. L’acord
serà immediatament executiu.

f) la participació en la comissió de la infracció.
g) la transcendència social de la infracció.
h) el comportament especulatiu de l’infractor.
i) la quantia global de l’operació que ha estat objecte de la infracció.
j) la quantia del benefici il·lícit estimat.
k) l’esmena dels defectes derivats de l’incompliment quan no s’hagin derivat
perjudicis directes a l’Ajuntament o a tercers.
L’Administració contractant es reserva el dret de resoldre el contracte per reiteració en
les deficiències d’execució del servei, si s’apliquen més de 3 de les penalitzacions
assenyalades en els apartats anteriors d’aquest punt.

CLÀUSULA 31. Resolució del contracte
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen en aquest Plec i
en els fixats en els articles 211 i 313 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, i s'acordarà per l'òrgan de contractació, d'ofici o a
instàncies del contractista.
A més el contracte podrà ser resolt per l'òrgan de contractació quan es produeixin
incompliment del termini total o dels terminis parcials fixats per a l'execució del
contracte que faci presumiblement raonable la impossibilitat de complir el termini total,
sempre que l'òrgan de contractació no opti per la imposició de les penalitats de
conformitat amb la clàusula 29.
Així mateix seran causes de resolució del contracte a l'empara de l'article 211 f) de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic les establertes com a
obligacions essencials per l'òrgan de contractació.

CLÀUSULA 32. Responsable del contracte
En l'acord d'adjudicació del contracte es designarà un tècnic municipal responsable de
l'execució del contracte, amb les funcions que es preveuen en l'article 62 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i en concret les següents:
- Realitzar el seguiment material de l'execució del contracte, per a constatar que el
contractista compleix les seves obligacions d'execució en els termes acordats en el
contracte.
- Verificar l'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari en matèria social,
fiscal i mediambiental, i en relació amb els subcontractistes si els hi hagués, així com
el compliment de les obligacions establertes en el contracte suposin l'aportació de
documentació o la realització de tràmits de tipus administratiu.
- Promoure les reunions que resultin necessàries a fi de solucionar qualsevol incident
que sorgeixi en l'execució de l'objecte del contracte, sense perjudici de la seva
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Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la garantia
definitiva, sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a
l'Administració, en el que excedeixin de l'import de la garantia.

resolució per l'òrgan de contractació pel procediment contradictori que estableix
l'article 97 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques.
- Donar al contractista les instruccions oportunes per assegurar l'efectiu compliment
del contracte en els termes pactats, que seran immediatament executives quan puguin
afectar a la seguretat de les persones o quan la demora en la seva aplicació pugui
implicar que reporten inútils posteriorment en funció del desenvolupament de
l'execució del contracte; en els altres casos, i en cas de mostrar la seva disconformitat
l'adjudicatari, resoldrà sobre la mesura a adoptar l'òrgan de contractació, sense
perjudici de les possibles indemnitzacions que puguin procedir.
- Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals.
- Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis que hagi suscitat
l'execució del contracte.

CLÀUSULA 33. Unitat encarregada del seguiment i execució
De conformitat amb el que es disposa en l'article 62.1 de la LCSP, la unitat
encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte serà la regidoria d
´urbanisme, serveis tècnics i intervenció.

CLÀUSULA 34. Confidencialitat i tractament de dades

L'empresa adjudicatària (com a encarregada del tractament de dades) i el seu
personal en compliment dels principis d'integritat i confidencialitat han de tractar les
dades personals als quals tinguin accés de manera que garanteixin una seguretat
adequada inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva
pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l'aplicació de mesures tècniques o
organitzatives apropiades de conformitat amb l'establert en la Llei Orgànica de
Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reglament 2016/679 relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades).
Aquesta obligació és complementària dels deures de secret professional i subsistirà
encara que hagi finalitzat el contracte amb el responsable del tractament de les dades
(Ajuntament).

CLÀUSULA 35. Règim jurídic del contracte
Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació, efectes i
extinció es regirà per l'establert en aquest Plec, i para el no previst en ell, serà
d'aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la
qual es traslladen 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, el 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, i el Reial decret 1098/2001, de 12
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34.1 Confidencialitat

d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques i estigui vigent després de l'entrada en vigor del Reial
decret 817/2009; supletòriament s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i,
en defecte d'això, les normes de dret privat.
L'Ordre Jurisdiccional Contenciós-Administratiu serà el competent per resoldre les
controvèrsies que sorgeixin entre les parts en el contracte actual de conformitat amb el
que es disposa en l'article 27.1 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
CLÀUSULA 36. Programa de treball
L’adjudicatari haurà d’ajustar-se a la memòria de servei presentada i al Programa de
treball del servei, el qual haurà presentat abans de l’adjudicació del contracte i es
considerarà document contractual. Constarà, com a mínim, dels següents apartats:
a) Esquema organitzatiu: justificació del personal operador, de supervisió i control
que es destinarà a l’organització del servei de neteja. S’adjuntarà el detall de la
dotació humana a assignar a cada centre i horaris de treball. inclourà l’estudi,
justificació i planificació dels temps i tasques per a l’execució del servei (neteja
diària i periòdica de fons), d’acord amb les característiques de cadascuna de les
dependències.
b) Maquinària i mitjans materials: planificació de la maquinària, equips i mitjans
materials que es destinin a la prestació del servei de neteja per centre.

d) Descripció dels protocols d’actuació i metodologia de les neteges de fons:
inclourà l’estudi i planificació dels temps i tasques per a l’execució del servei (neteja
diària i periòdica a fons) d’acord amb les característiques dels centres de treball.
S’inclourà una fitxa tècnica per a cada centre de treball indicant operacions,
productes, operatives, etc... on es defineixin els protocols d’actuació per a cada
tipus de manteniment i tractament específic.
Es definiran les tasques incloses en els treballs a realitzar. Es detallarà la
planificació i justificació d’actuacions específiques que l’empresa es compromet a
prestar per a les neteges de fons a cada centre (entenent per neteges de fons, totes
aquelles que no tinguin caràcter diari o setmanal), i en especial en els períodes de:
vacances d’estiu, Nadal i Setmana Santa.
e) Autocontrol de qualitat: es detallaran els mitjans propis i procediments destinats a
garantir la qualitat del servei i dels productes emprats.
f) Pla de formació del personal: pla de formació, seguiment i suport al personal
assignat al servei de neteja dels centres objecte del concurs i que l’empresa es
compromet a realitzar.
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c) Productes i materials a utilitzar: justificació dels productes i materials de neteja
que s’utilitzaran durant la realització del servei. S’hauran d’adjuntar les fitxes
tècniques i de seguretat dels productes i materials que es destinin a la prestació del
serveu de neteja per centre.

CLÀUSULA 37. Subrogació del personal
S´incorporen les característiques dels constractes a subrogar
Antiguitat
03/09/2018
14/10/2016
23/11/2018
02/09/2019
13/01/2021
01/05/2021

Categoria
Netejador/a
Netejador/a
Netejador/a
Netejador/a
Netejador/a
Netejador/a

Contracte
200
230
289
289
289
200

H/S
37,30h
32,30h
31,15h
19,00h
15,00h
4,00h

Fin Cte.
31/12/2099
31/12/2099
31/12/2099
31/12/2099
31/12/2099
31/12/2099
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