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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES, ECONÒMIQUES I TÈCNIQUES
PARTICULARS QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE
NETEJA D’EDIFICIS MUNICIPALS I ALTRES EQUIPAMENTS QUE DEPENEN
DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT
ORDINARI.
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21. Obertura d’ofertes i proposta d’adjudicació.
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23. Formalització del contracte.
24. Programa de treball dels serveis.
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2. Materials i recollides específiques.
3. Condicions del servei.
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Model de declaració responsable.
Model d’aval bancari.
Model de declaració responsable de vigència de dades inscrites en el Registre
Electrònic d’Empreses Licitadores.
Model de declaració responsable de vigència del certificat de la classificació
empresarial.
Model d’oferta de millores.
Model d’oferta econòmica.
Model d’oferta de preus de les hores extres.
Quadre-resum de característiques del contracte.

En aquest Plec de clàusules s’entén que en les referències fetes a col·lectius que
poden ser constituïts tant per homes com per dones, el masculí té valor genèric.
1. OBJECTE
L’objecte d’aquest plec és la regulació de les condicions administratives,
econòmiques i tècniques particulars de l’adjudicació i posterior execució del
contracte de les característiques descrites en el quadre-resum que figura a l’annex
9 d’aquest plec.
Serà objecte del contracte els serveis de neteja als edificis municipals i altres
equipaments que depenen de l’Ajuntament de Banyoles, d’acord amb les
prescripcions tècniques contingudes a l’annex 1 d’aquest plec.
Codi CPV:
Codi CPA:

90911000-6 “serveis de neteja d’habitatges, edificis i finestres”.
81.21.10 “serveis de neteja general d’edificis”.
81.22.11 “serveis de neteja de finestres”.

2. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
La persona responsable del contracte (figura diferent del tècnic supervisor) serà
designada per l’òrgan de contractació, en el moment de l’aprovació de l’expedient.
A la persona designada li correspondrà exercir les facultats determinades a l’article
52 del TRLCSP que garantirà durant tot el període de durada del contracte, que el
contractista porti a terme l’execució dels serveis d’acord amb les condicions
establertes en el contracte, i informarà oportunament a l’òrgan de contractació
sobre qualsevol incidència o deficiència detectada.
3. QUALIFICACIÓ I RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE
Aquest contracte, de conformitat amb el que determina l’article 19 del TRLCSP té
naturalesa administrativa i es qualifica com a contracte de serveis subjecte a
regulació harmonitzada, de conformitat amb el que disposen l’article 10 i 16.1.b) en
relació amb la categoria 14 (serveis de neteja d’edificis) de l’annex II del TRLCSP.
Les parts del contracte quedaran sotmeses expressament a l’establert en aquest
plec i en el de prescripcions tècniques particulars. El desconeixement dels termes
del contracte, dels documents annexos que en formin part o de les instruccions,
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plecs o normes aprovades per l’Ajuntament, que puguin ser d’aplicació en l’execució
d’allò pactat, no eximirà el contractista de l’obligació del seu compliment.
En tot el no previst en els plecs regiran les següents normes:
-

-

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament general
de la Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP) en tot allò
que no estigui derogat pel TRLCSP.
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
Plec de clàusules administratives generals de contractació aplicables als
contractes de serveis, de subministraments, a altres contractes administratius i
als privats de l’Ajuntament de Banyoles aprovat definitivament per acord del
plenari de la Corporació municipal del dia 29 de setembre de 2014.

I amb caràcter supletori:
-

La normativa estatal i autonòmica aplicable al règim local.
La resta de normes del dret administratiu.
Les normes del dret privat, si s’escau.

4. JURISDICCIÓ
L'ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per resoldre les
controvèrsies que sorgeixin entre les parts, un cop esgotada la via administrativa,
amb expressa submissió als Tribunals de la Província de Girona, sens perjudici de
que, si es el cas, procedeixi la interposició del recurs especial en matèria de
contractació regulat per l’article 40 del TRLCSP.
5. PRERROGATIVES DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i als efectes que assenyala el TRLCSP,
l’òrgan de contractació ostenta les prerrogatives de direcció, d’interpretació del
contracte, de resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, de modificar-lo
per raons d’interès públic, de suspensió, d’acordar-ne la resolució i de determinar
els efectes d’aquesta.
El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents
annexos que formin part d’aquest o de les instruccions, plecs o normes de tota
índole aprovades per l’administració que puguin ser d’aplicació en l’execució del
pactat, no eximirà al contractista de l’obligació del seu compliment.
6. ORGAN DE CONTRACTACIÓ
Conforme el que estableix la disposició addicional segona del TRLCSP l’òrgan de
contractació és el Ple de la Corporació ja que el valor estimat del contracte supera
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el 10% dels recursos ordinaris del pressupost municipal que per a l’exercici
econòmic 2016 és d’1.760.543,31 €.
Això no obstant, d’acord amb el que disposa l’article 52.4 del TRLMRLC el Ple pot
delegar l’exercici de les atribucions de l’article 52.2.n. (valor estimat de les
contractacions superiors al 10% del recursos ordinaris del pressupost municipal)
d’aquesta Llei en matèria de contractació en l’Alcalde i en la Junta de Govern Local.
7. PERFIL DEL CONTRACTANT
L’accés públic al perfil del contractant propi de l’òrgan de contractació es realitzarà
a través de la seu electrònica: https://seu.banyoles.cat.
8. FINANÇAMENT DEL CONTRACTE
El contracte es finançarà amb càrrec a les partides pressupostàries de la
classificació econòmica 22700 “contr. prestació servei de neteja” dels següents
programes del pressupost municipal:
Partida
12.92000.22700
12.92900.22700
31.15330.22700
33.13000.22700
40.33210.22700
40.33321.22700
40.33322.22700
40.33323.22700
42.32310.22700
42.32311.22700
42.23312.22700
42.32313.22700
42.32314.22700
45.34221.22700
45.34222.22700
42.32311.22700
42.23312.22700
45.34223.22700
45.34224.22700
45.34226.22700
60.43010.22700
60.43200.22700

Denominació orgànica
Administració general
Jutjat de Pau
Vies públiques
Policia Local
Biblioteca
Teatre
Auditori Ateneu
La Factoria
Escola B. Reixach
Escola La Draga
Escola Can Puig
Escola Pla de l'Ametller
Escola Camins
Pav. La Draga
Pav. Can Puig
Escola La Draga
Escola Can Puig
Pav. La Farga
Camp de Futbol Vell
Pista coberta Pla Ametller
Promoció Econòmica
Promoció turística

Servei
Secretaria i serveis generals
Secretaria i serveis generals
Medi ambient i via pública
Policia local
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Promoció econòmica i programes
Promoció econòmica i programes
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PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ, PREU DEL CONTRACTE I FORMA
DE PAGAMENT

9.1 Pressupost màxim de licitació
El pressupost màxim de licitació del contracte és d’UN MILIÓ VUIT-CENTS
SETANTA-TRES MIL CINC-CENTS TRENTA-SIS EUROS (1.873.536,00 €).
La previsió de despesa, de caràcter plurianual, és la següent:
Exercici
2016
2017
2018
2019
2020
Total

Pressupost
273.224,00
468.384,00
468.384,00
468.384,00
195.160,00
1.873.536,00

21% IVA
57.377,04
98.360,64
98.360,64
98.360,64
40.983,60
393.442,56

Total
330.601,04
566.744,64
566.744,64
566.744,64
236.143,60
2.266.978,56

El preu del contracte s’ha determinat, de conformitat amb el que disposa l’article
302 del TRLCSP, mitjançant el sistema de tant alçat per a la totalitat de les
prestacions del contracte.
En el preu ofert pels licitadors s’ha d’entendre que hi són incloses totes les
despeses necessàries per a l’execució dels serveis objecte del contracte tal com ve
definit en el plec de prescripcions tècniques, com ara, les de personal, vestuari,
material, vehicles, maquinària, eines, productes de neteja, entre d’altres, a més de
les despeses generals i el benefici industrial.
L’oferta que presenti el licitador haurà d’afegir en el preu l’import de l’IVA, si és el
cas, si bé l’haurà de detallar expressament en la forma establerta per la Llei
37/1992 de 28 de desembre i el RD 1624/1992, de 29 de desembre.
Tant la documentació que haurà de lliurar el contractista així com els treballs
vinculats amb l’ objecte del contracte seran a càrrec de l’adjudicatari, considerantse inclosos dins del preu del contracte.
La presentació d’una oferta a l’alça suposarà l’eliminació del licitador.
9.2 Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte, a efectes del que disposa l’article 88 i concordants
del TRLCSP és de 2.997.657,60 € IVA exclòs, incloent les possibles pròrrogues i
modificacions del contracte, segons el següent desglossament:
Preu del contracte (4 anys):
Import de les pròrrogues (2 anys):

1.873.536,00
936.768,00
Import de les modificacions previstes (màxim 10% del preu del contracte)
187.353,60
Total valor estimat del contracte
2.997.657,60
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9.3 Preu del contracte
El preu definitiu del contracte serà aquell que proposi l’adjudicatari del contracte.
9.4 Pagament del preu
El preu anual del contracte es fraccionarà en dotze pagaments, que es facturaran
per mes vençut, pels serveis efectivament prestats durant el mes que correspongui.
El contractista estarà obligat a presentar les corresponents factures, en el termini
de trenta dies des de la data de lliurament efectiu del mes vençut, en format
electrònic
a
través
de
l’aplicatiu
e.FACT
de
l’Ajuntament
(https://seu.banyoles.cat/). Aquest aplicatiu és el servei de factura electrònica de
les administracions públiques catalanes per a la recepció de les factures
electròniques (e-factures) per part dels seus proveïdors. L’e-FACT es basa en un
model que simplifica les relacions administració-proveïdor en els processos de
facturació i que ofereix la possibilitat de treballar amb les diferents plataformes de
mercat existents, evitant imposicions tecnològiques o organitzatives a emissors i a
receptors, garantint així el principi de neutralitat tecnològica.
Els requisit de les factures a emetre pel contractista es poden obtenir a través de la
web http://www.facturae.gob.es/paginas/Index.aspx .
El destinatari que ha de constar a la factura s’ha d’identificar com segueix:
Ajuntament de Banyoles
P1701600G
Servei de ................. (en funció del Servei que figura a la partida pressupostària
indicada a la clàusula 8 d’aquest plec. L’Ajuntament comunicarà al contractista els
possibles canvis d’imputació de costos entre Serveis d’aquest contracte)
Passeig de la Indústria, 25
17820 Banyoles
L’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública de
l’Ajuntament de Banyoles és la Intervenció municipal de l’Àrea de Serveis
Econòmics.
El pagament s'efectuarà prèvia aprovació de les factures per l’òrgan municipal
corresponent que hauran de ser revisades i conformades prèviament pel
corresponent servei municipal.
9.5. Revisió de preus
1. Règim. El preu el contracte podrà ser objecte de revisió quan s’hagi executat,
com a mínim, el 20% del seu import i hagi transcorregut un any des de la seva
formalització, i de conformitat amb el canvi de règim de revisió dels contractes del
sector públic que disposa la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de pressupostos
generals de l’Estat en la disposició addicional 88a: Desindexació respecte dels
índexs generals de contractes del sector públic.
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2. Sistema. Arran de l’aplicació de la Llei esmentada en el paràgraf anterior, en el
cas que es justifiqués, per variacions excepcionals dels costos dels factors, la
necessitat de procedir a la revisió de preus, no es podrà aplicar cap índex general
de preus o fórmula que l’inclogui. La revisió haurà de reflectir, necessàriament,
l’evolució dels costos, sense que es considerin motiu de revisió l’increment del cost
de la mà d’obra, les despeses financeres, les generals o d’estructura o el benefici
industrial (art. 91.1 del TRLCSP).
10. DURADA I COMPLIMENT DEL CONTRACTE
La durada d’aquest contracte serà de 4 anys, a partir del dia 1 de juny de 2016 o
de la data de formalització del contracte, si aquesta última és produeix amb
posterioritat a l’1-6-2016.
El contracte serà prorrogable, de forma expressa, per períodes anuals, amb un
total de dos anys més, si alguna de les parts ho sol·licita amb tres mesos
d’anticipació al seu venciment i l’altra part ho accepta.
11. RISC I VENTURA
L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista, de
conformitat amb el que disposa l’article 215 del TRLCSP.
Qualsevol relació jurídica de naturalesa laboral, civil, tributària o d’altre tipus que
adopti el contractista amb motiu dels serveis objecte del contracte serà al seu
compte i risc, sense que impliqui en cap cas relació directa o subsidiària amb
l’Ajuntament de Banyoles.
12. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
12.1 Obligacions específiques del contracte
Les derivades del compliment d’aquest plec de clàusules administratives,
econòmiques i tècniques particulars així com les que es derivin de les normes
d’aplicació contingudes en la vigent legislació de contractes del sector públic i les
que es detallen en els apartats següents d’aquesta clàusula:
12.2 Obligacions laborals
El contractista haurà de complir la normativa vigent en matèria laboral, de
seguretat social, d’integració social de minusvàlids i de prevenció de riscos laborals
i qualsevol altre norma de caràcter general aplicable al personal al seu càrrec.
L’Ajuntament podrà requerir al contractista l’acreditació del compliment de les
obligacions esmentades durant d’execució del contracte.
El contractista, abans de l’inici de l’activitat haurà d’aportar una relació del personal
que destinarà a l’execució del contracte, indicant el seu nom, cognoms, DNI i
número d’afiliació a la Seguretat Social i el document acreditatiu conforme està
donat d’alta i afiliat a la Seguretat Social. Aquesta acreditació es realitzarà
mitjançant la presentació dels TA2 i TC2 corresponents.
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El personal que intervingui en la prestació del servei dependrà exclusivament del
contractista, sense que de l’eventual incompliment de les seves obligacions legals o
contractuals pugui derivar-se cap responsabilitat per part de l’Ajuntament.
12.3 Responsabilitat
El contractista serà responsable dels treballs realitzats pel seu personal,
col·laboradors, si s’escau, i estarà obligat a indemnitzar tots els danys i perjudicis
que es causin a tercers com a conseqüència 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’Ajuntament.
També serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs i prestacions que
desenvolupi, i de les conseqüències que es puguin produir per a l’Ajuntament o per
a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en
l’execució el contracte.
Fins que tingui lloc la recepció, el contractista respondrà de la correcta realització
dels treballs contractats i els defectes que en ells hi hagués, sense que sigui
eximent ni doni dret algun a la circumstància que els serveis municipals els hagin
examinat o reconegut durant la seva elaboració, o acceptat en comprovacions,
valoracions o certificacions parcials.
Per a respondre de la responsabilitat civil i professional de la correcte execució del
contracte, el contractista s’obligarà a mantenir actualitzada, durant la vigència del
contracte, la pòlissa d’assegurança per riscos professionals exigida com a requisit
de solvència econòmica i financera a la clàusula 15 d’aquest plec i a presentar
anualment el justificant de la seva vigència.
12.4 Confidencialitat
El contractista i el personal encarregat de la realització dels treballs estaran obligats
a guardar silenci respecte de les dades, informacions, documents i assumptes o
antecedents als quals tinguin accés i que, no sent públics o notoris, estiguin
relacionats amb l’objecte del contracte.
En tot cas el contractista i el seu personal quedaran obligats al compliment del que
disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal; en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual
s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999 i en la resta de
normes sobre aquesta matèria i, de forma específica, a les condicions següents:
-

-

Utilitzar les dades que formin part dels fitxers o les que reculli per a ser-hi
incloses, només per a la finalitat objecte del contracte.
Tractar les dades d’acord amb les instruccions de l’Ajuntament de Banyoles.
No comunicar les dades a terceres persones, ni tant sols per a la seva
conservació, llevat que compti amb l’autorització expressa de la persona
responsable del fitxer o tractament, en els supòsits legalment admissibles.
No fer còpies de la informació a que tingui accés, llevat que sigui necessari per
a l’adequada execució del contracte.
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Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a que
hagi tingut accés en virtut d’aquest contracte, fins i tot després de finalitzada la
seva execució.
Assegurar el coneixement adequat i compliment de les obligacions que
corresponen als seus treballadors afectats.

Tanmateix, sens perjudici de les disposicions del TRLCSP relatives a la publicitat de
l’adjudicació del contracte i a la informació que ha de donar-se als licitadors,
aquests podran designar com a confidencial part de la informació facilitada per ells
al formular les ofertes, especialment pel que fa als secrets tècnics o comercials i als
aspectes confidencials de les mateixes. L’òrgan de contractació no podrà divulgar
aquesta informació sense el seu consentiment.
Els licitadors només podran declarar confidencial la part de la proposició que afecti
els secrets tècnics o comercials i els aspectes confidencials de la seva oferta, quina
difusió pugui perjudicar els seus interessos. En cas que el licitador declari part de la
proposició com a confidencial, ho haurà de justificar i l’òrgan de contractació, a
proposta de la Mesa de contractació, si no considera justificada aquesta declaració,
podrà no acceptar-la.
12.5 Compliment del contracte i penalitzacions
El contractista haurà de complir el contracte dintre del termini total fixat per a la
seva realització i si s’escau, els terminis parcials que es puguin fixar en el contracte
i executar-lo d’acord amb els compromisos adquirits en el document contractual.
En el cas d’incompliment per part del contractista, l’òrgan de contractació podrà
imposar penalitzacions al contractista i l’import d’aquestes no exclourà la
indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir dret l’Ajuntament.
Si l’Ajuntament opta per la imposició de penalitats, prèvia tramitació de l’expedient
corresponent, els imports de les penalitats es faran efectius, mitjançant la deducció
dels mateixos en els documents de pagament. En tot cas, la garantia respondrà de
l’efectivitat de les penalitats d’acord amb el que disposa l’article 100.a) del TRLCSP.
A més es podran imposar penalitzacions al contractista quan incorri en alguna de
les causes previstes a continuació, aplicant el que disposa l’article 212 del TRLCSP,
sens perjudici que s’acordi la resolució del contracte atenent a la gravetat de
l’incompliment o del dany causat:
a) Per compliment defectuós.
El grau d’importància de l’incompliment ve determinat per una lletra A, B o C
que representa la
seva importància i fixa l’import a deduir per dia
d’incompliment.
En el incompliment de grau A no caldrà requeriment previ, es constatarà i es
notificarà al contractista. En els graus B i C es requerirà al contractista, indicant
el termini per esmenar l’incompliment, si no es compleix en aquest termini es
procedirà a notificar la penalització.
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El contractista tindrà un termini d’audiència de tres dies des de la data de
notificació, per a presentar al·legacions, si l’òrgan de contractació de
l’Ajuntament no les contesta estimant-les dins el termini de deu dies,
s’entendran denegades.
La decisió de l’òrgan de contractació es notificarà al contractista, deduint-se la
penalitat imposada en la factura del mes següent.
PENALITZACIONS
Clàusula

Descripció

Grau

L’incompliment o valoració deficient de les neteges de
5.2 PPT (*) freqüència diàries o setmanals per cada equipament,
amb informe del responsable del contracte.
La valoració deficient en dos informes trimestrals
5.2 PPT
consecutius del seguiment de la neteja d’un mateix
equipament.
L’incompliment o valoració deficient de les neteges de
freqüència superior a la mensual per cada equipament,
5.2 PPT
d’acord amb l’informe de valoració semestral que elabori
cada cap de servei o d’àrea.
La reincidència en la comissió d’incompliments de grau A
5.2 PPT
constatats en, com a mínim, dos informes semestrals de
control de qualitat conjunt.
5.3, 5.4,
L’incompliment de les obligacions específiques per a cada
5.5 i 5.6
tipus d’equipament, amb informe del responsable del
PPT
contracte.
L’incompliment molt greu de les obligacions assenyalades
en el plec de clàusules que afectin la continuïtat i la
regularitat de la prestació de serveis.
La paralització dels serveis objecte del contracte.
(*) PPT: Plec de Prescripcions Tècniques de l’annex 1.

Import

A

300 €

B

800 €

B

600 €

B

2.000 €

B

600 €

C

4.000 €

C

7.000 €

Si el contractista incorre en dos o més incompliments de grau A o un
incompliment de grau B, l’òrgan de contractació de l’Ajuntament es reserva el
dret de procedir a la resolució del contracte amb un preavís de 15 dies.
b) Per demora. Quan el contractista, per causes que li fossin imputables, hagués
incorregut en demora, tant en relació amb el termini d’inici de l’execució com
els terminis parcials o total establerts, si és el cas, s'estarà al disposat en
l'article 212 de la Llei de Contractes del Sector Públic quant a la imposició
d'aquestes penalitats.
c) Per incomplir criteris d'adjudicació. S'imposaran al contractista penalitats per
incomplir els criteris d'adjudicació, en els següents termes:
-

-

Si, durant l'execució del contracte o al temps de
que, per causes imputables al contractista, s'ha
dels compromisos assumits en la seva oferta.
Per a considerar que l'incompliment afecta a un
que al descomptar-se un 25 per 100 de la
contractista en el criteri d'adjudicació incomplert,
no hauria estat la millor valorada.
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Com regla general, la seva quantia serà un 1% del pressupost del contracte,
tret que, motivadament, l'òrgan de contractació estimi que l'incompliment és
greu o molt greu, en aquest cas podran arribar a fins a un 5% o fins al
màxim legal del 10%, respectivament. La reiteració en l'incompliment podrà
tenir-se en compte per a valorar la gravetat.

Si es produeix retard per motius no imputables al contractista, s’ajustarà al que
disposa l’article 213.2 del TRLCSP.
En tos cas, la imposició de penalitats no eximirà al contractista de l’obligació que
legalment li incumbeix quant a la reparació dels defectes.
12.6 Obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals
El contractista haurà de complir les disposicions previstes a la Llei 31/1995, de 8
de novembre de Prevenció de Riscos Laboral, les modificacions introduïdes Llei
54/2003, de 12 de novembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de
riscos laborals i la normativa complementària d’aplicació.
L’adjudicatari estarà obligat a presentar abans d’iniciar el contracte un pla
d’activitat preventiva que haurà d’incloure el pla de prevenció, l’avaluació de riscos
dels llocs de treball, la formació/informació dels treballadors en matèria de
prevenció de riscos laborals, el lliurament dels equips de protecció individual i el
certificat d’aptituds mèdiques d’aquests.
Els treballs en llocs de difícil accés, en alçada i en general extraordinaris o que
puguin suposar un risc addicional seran objecte d’anàlisi i avaluació prèvia, de
manera que es puguin adoptar les mesures de prevenció que corresponguin per
realitzar-se en condicions de seguretat.
L’empresa adjudicatària del contracte formarà als treballadors en prevenció de
riscos laborals i serà la responsable de fer complir totes les normes de seguretat i
salut aplicables al sector que realitzin els treballadors al seu càrrec. També
s’informarà sobre l’ús i els facilitarà els elements i equips de protecció i/o de
seguretat necessaris per al desenvolupament del treball amb garanties de
seguretat.
Amb l’objectiu de garantir la coordinació d’activitats empresarials en matèria de
prevenció de riscos laborals, segons els requisits establerts en l’article 24 de la Llei
31/1995, de Prevenció de riscos laborals i el reglament 171/2004, l’òrgan de
contractació informa de l’obligació del/s contractista/es d’establir les mesures i
mitjans de coordinació necessaris. En aquest sentit, abans de la formalització del
contracte administratiu l’Ajuntament els lliurarà dos exemplars de la següent
documentació, un exemplar dels quals haurà de ser retornat degudament signat:
-

Avaluació dels riscos dels equipaments municipals.
Normes d’emergència dels equipaments municipals.
Informació sobre les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals.
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12.7 Subrogació de personal
De conformitat amb allò previst a l’article 44 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de
24 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors i
el Conveni col·lectiu de treball de les empreses privades que gestionen
equipaments i serveis públics afectes a l’activitat esportiva i de lleure per als anys
2012-2014 (codi de conveni núm. 79001905012002) inscrit en el Registre de
convenis i acords col·lectius de treball en virtut de la Resolució EMO/2911/2012 del
Director General de Relacions Laborals i Qualitat de Treball, de data 21 de
desembre (publicat en el DOGC núm. 6287 de 7.1.2013) el contractista haurà de
subrogar el personal que figura a continuació, en les condicions laborals que s’hi
indiquen:

Treballador Antiguitat

Categoria

Jornada Tipus de
Salari
GC CNAE
setmanal contracte
anual brut

Plus anual

Antiguitat

Cost
anual Total cost
Seguretat anual
Social

MEAG

04/06/2012 Netejadora

30,00

300

10 8122

9.378,32

0,00

298,04 3.241,58 12.917,94

MJBM

08/03/2010 Netejadora

15,00

200

10 8122

5.626,99

0,00

261,47 1.972,64 7.861,10

NCHL

05/01/2015 Netejadora

20,00

501

10 8122

7.502,66

0,00

0,00 2.626,68 10.129,34

ACH

16/11/2006 Netejadora

40,00

189

10 8122 15.005,32

JCH

03/06/2013 Especialista

40,00

100

0,00 1.354,48 5.480,53 21.840,33

9 8122 15.609,66 (*)2.497,55

0,00 6.065,91 24.173,12

FCC

24/07/1996 Netejadora

40,00

100

10 8122 15.005,32

0,00 3.047,59 6.047,73 24.100,64

DGP

15/05/1999 Netejadora

40,00

100

10 8122 15.005,32

0,00 2.708,97 5.934,29 23.648,58

RGB

17/10/2005 Netejadora

26,00

289

10 8122

9.753,46

0,00

AJIS

01/09/2014 Netejadora

20,00

300

10 8122

6.252,22

0,00

0,00 2.094,49 8.346,71

DJJ

08/11/2010 Netejadora

39,00

289

10 8122 14.630,19

0,00

660,61 5.122,42 20.413,22
755,37 6.182,88 24.639,24

888,82 3.565,16 14.207,44

ML

02/01/2009 Especialista

40,00

100

10 8122 15.259,47 (*)2.441,52

EMS

24/02/1994 Netejadora

40,00

100

10 8122 15.005,32

0,00 3.207,28 6.101,22 24.313,82

JAME

27/05/2008 Netejadora

36,00

200

10 8122 13.504,79

0,00 1.017,86 4.865,09 19.387,74

DAO

18/08/2009 Netejadora

17,50

200

10 8122

6.564,83

0,00

303,04 2.300,74 9.168,61

MPS

06/09/2010 Netejadora

28,00

289

10 8122 10.503,72

0,00

477,67 3.678,77 14.660,16

LPA

23/04/2012 Netejadora

40,00

189

10 8122 15.005,32

0,00

451,49 5.178,03 20.634,84

AR

04/08/2000 Netejadora

40,00

100

10 8122 15.005,32

0,00 2.370,35 5.820,85 23.196,52

MLRC

09/09/2006 Netejadora

34,00

200

10 8122 12.754,52

0,00 1.154,91 4.659,66 18.569,09

MSBM

09/05/2005 Encarregada

25,00

189

8 8122 10.193,77 (**)6.569,76

HSJ

01/09/2014 Netejadora

25,00

501

8 8122

9.378,32

0,00

688,30 5.846,36 23.298,19
0,00 3.283,35 12.661,68

(*) plus de perillositat. (**) plus de productivitat i qualitat, consolidat.

12.8 Personal
Seran obligacions del contractista en matèria de personal:
1.

2.

Dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i materials
suficients, d’acord amb el que disposa l’article 64.2 del TRLCSP, per la qual
cosa haurà de disposar de l’organització tècnica, econòmica i de personal
suficient per a l’adequada prestació dels serveis.
Indicar les dades (nom, DNI i categoria professional) de les persones que s’ha
compromès a assignar a l’execució dels serveis en la seva oferta, així com la
planificació dels seus horaris, abans de l’inici del contracte. En aquest sentit,
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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caldrà tenir en compte els horaris d’atenció o d’obertura al públic dels edificis,
així com el que estableixi el conveni col·lectiu dels treballadors d’aquest ram
pel que fa a la seva jornada de treball, per tal de racionalitzar els horaris.
Presentar a l’Ajuntament una relació nominal del personal assignat als serveis
amb expressió de la seva situació activa, juntament amb els butlletins de
cotització a la Seguretat Social del mes anterior, cada trimestre.
Designar un representant, amb poder suficient, que serà la persona
responsable per a la bona marxa dels treballs i el comportament del personal,
fent d’enllaç amb els corresponents serveis municipals i mitjançant el qual es
canalitzaran totes les relacions derivades del contracte, qui s’haurà de
sotmetre a cada moment al control i a les ordres i indicacions o observacions
que, en relació amb el servei, dicti l’Ajuntament i a més que faciliti les
inspeccions que aquest disposi.
Durant la vigència del contracte, no podrà modificar el nombre de personal
assignat, ni el seu horari i organització, sense la prèvia i expressa autorització
de l’òrgan de contractació.
Vetllar perquè el personal que presti els serveis es comporti amb tota correcció
amb els ciutadans, autoritats i agents, i mostri el distintiu o document que
acrediti la seva identitat quan sigui requerit amb aquesta finalitat.
Disposar de personal suplent amb la formació i experiència suficients per poder
substituir les persones que prestin els serveis objecte del contracte en el
supòsits de vacances, absències i/o malalties.
A petició de l’Ajuntament, substituir el personal que no s’adapti al lloc de
treball, que no reuneixi les condicions mínimes necessàries per prestar el tipus
de servei que es demana o bé que no fa la seva tasca de forma correcte, a
judici del responsable del contracte.
En el supòsit eventual de vaga legal en el sector al que pertanyen els
treballadors adscrits al servei, haurà de mantenir informat i de manera
permanent l’Ajuntament respecte als serveis mínims, a les incidències i al
desenvolupament de la vaga.
Una vegada finalitzada aquesta vaga, haurà de presentar un informe en el que
s’indiquin els serveis mínims prestats i el nombre d’hores o serveis que
s’hagin deixat de prestar. Aquest informe haurà de presentar-se en el termini
màxim d’una setmana a partir del dia següent a la finalització de la vaga, amb
la conformitat del responsable del contracte.
Una vegada comprovats els incompliments produïts com a conseqüència de la
vaga, l’Ajuntament procedirà a valorar la deducció corresponent de la factura
del període en que s’hagi produït la vaga legal.
Aquesta valoració es comunicarà per escrit al contractista per a la seva
deducció de la factura corresponent, o, si s’escau, en el següent període de
facturació.

13. CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ
13.1 Cessió
Els drets i les obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits pel
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals
de l’empresa que cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del
contracte i prèvia autorització de l’òrgan de contractació, quan es compleixin els
requisits establerta a l’article 226 del TRLCSP i de la cessió no en resulti una
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restricció efectiva de la competència en el mercat. No es podrà autoritzar la cessió
a una tercera persona quan aquesta suposi una alteració substancial de les
característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element
essencial del contracte.
13.2 Subcontractació
En aquest contracte no està permesa la subcontractació.
14. TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
L’expedient de contractació es tramitarà de forma ordinària conforme el que
disposen els articles 109 i 110 del TRLCSP.
La licitació del contracte està subjecte a regulació harmonitzada en donar-se els
supòsits establerts a l’article 16.1.b) del TRLCSP. La forma d’adjudicació serà per
procediment obert, en el que tot empresari podrà presentar una proposició restant
exclosa tota negociació dels termes del contracte, conforme el que determina
l’article 157 del TRLCSP.
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament
més avantatjosa per a la Corporació s’atendrà a diversos criteris de valoració
directament vinculats a l’objecte del contracte, de conformitat amb el que disposa
l’article 150.1 del TRLCSP.
15. CAPACITAT PER CONTRACTAR
Estan capacitades per contractar les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, amb condició d’empresari individual o
amb unió temporal
d’empresaris, que tinguin plena capacitat d’obrar, no incorrin en cap de les
prohibicions de contractar amb l’Administració establertes a l’article 60 del TRLCSP i
acreditin solvència econòmica, financera i tècnica o professional en els termes dels
articles 74, 75 i 78 del TRLCSP, demostrant que compten amb els coneixements
tècnics, d’eficàcia, experiència i fiabilitat suficient per a desenvolupar l’objecte del
contracte.
En compliment del que disposa l’article 54.2 del TRLCSP, els empresaris hauran de
comptar amb l’habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui
exigible per realitzar l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte.
La solvència econòmica i financera mínima que s’exigeix a l’empresari per a
participar en la licitació és la següent:
- Justificació de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos
professional, que cobreixi els riscos tant civils com professionals que es puguin
derivar de l’execució del contracte amb una cobertura mínima assegurada de
600.000,00 € per sinistre i any.
S’acreditarà aportant còpia de la pòlissa d’assegurança subscrita o document
on constin els imports, riscos assegurats i data de venciment d’aquesta, així
com del rebut de pagament de la prima que acrediti la seva vigència.
- Compromís de la renovació o pròrroga de l’assegurança que garanteixi el
manteniment de la cobertura fins a la liquidació del contracte.
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La solvència tècnica o professional mínima que s’exigeix a l’empresari per a
participar en la licitació és la següent:
- Una relació dels principals serveis realitzats durant els últims cinc anys que
inclogui l’import, la data i destinatari, tant públic com privat.
L’acreditació es farà mitjançant l’aportació d’un mínim de tres certificats de
correcte execució de contractes de serveis de neteja d’edificis per un import
superior a 350.000,00 € anuals cadascun d’ells (sense IVA), expedits pels
òrgans públics o privats als quals s’hagin prestat els serveis.
Alternativament, els licitadors podran acreditar la solvència econòmica i financera i
tècnica o professional mitjançant la classificació empresarial en el Grup U, Subgrup
1, Categoria 3 (corresponent a l’anterior categoria c). En aquest cas caldrà
acompanyar una declaració responsable del representant del licitador en la que faci
constar que la classificació empresarial és vigent al dia de la seva presentació,
segons model que figura a l’annex 5.
L’Ajuntament podrà contractar amb unions d’empreses que es constitueixin
temporalment a l’efecte, conforme l’establert a l’article 59 del TRLCSP
La presentació de proposicions per part dels licitadors presumeix que aquests
accepten de manera incondicionada les clàusules d’aquest plec.
El licitador que resulti primer classificat haurà d’acreditar davant l’òrgan de
contractació, prèviament a l’adjudicació del contracte, la possessió i validesa dels
documents que acreditin a data de finalització del termini de presentació de les
proposicions, la seva aptitud, capacitat i la solvència requerida en aquesta clàusula.
15.2. Notificacions/comunicacions electròniques
De conformitat amb el que estableixen la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés
electrònic dels ciutadans als serveis públics (LAECSP); la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya (LRJPAPC) i la disposició addicional 16ena del TRLCSP, les notificacions
als licitadors (en relació a la resolució d’al·legacions, al procés de licitació i, si
s’escau, els posteriors tràmits d’adjudicació, formalització, modificació, negociació i
extinció normal o anormal del contracte) es podran efectuar per mitjans electrònics
amb el consentiment de l’interessat.
La presentació d’ofertes a aquesta licitació per part dels empresaris comportarà que
puguin acceptar rebre les notificacions/comunicacions utilitzant mitjans electrònics.
Aquesta notificació/comunicació s’efectuarà mitjançant el sistema que garanteix la
posada a disposició de la notificació/comunicació en la pàgina web de l’Ajuntament
de Banyoles. D’acord amb el que estableix l’article 151.4 del TRLCSP, el transcurs
de 5 dies naturals des que es posi a disposició la notificació/comunicació sense que
s’accedeixi al seu contingut, aquesta es considerarà rebutjada. El sistema esmentat
adreçarà un correu electrònica l’adreça que a tal efecte s’indiqui, en la qual
s’informarà del dipòsit de la notificació/comunicació. Així mateix, també es podrà
enviar, via SMS a un telèfon mòbil que s’indiqui.
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L’accés a les notificacions/comunicacions electròniques s’efectuarà pel representant
legal o les persones habilitades per l’empresari a tal efecte a l’apartat de
notificacions electròniques de l’Ajuntament de Banyoles (https://seu.banyoles.cat )
i autenticades mitjançant certificats digitals emesos per entitats de certificació
classificades per l’Agència Catalana de Certificació – CATCert o amb contrasenya
d’un sol ús. En cada cas caldrà indicar el correu electrònic i telèfon mòbil (en cas de
voler rebre l’avís per SMS), d’acord amb el model que consta a l’annex 2.
16. GARANTIES
16.1 Garantia provisional
D’acord amb el que disposa l’article 103.1 del TRLCSP no s’exigeix la constitució de
garantia provisional.
16.2 Garantia definitiva
La garantia definitiva serà el 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA, podrà
constituir-se en qualsevol de les formes previstes a l’article 96 del TRLCSP i
s’exigirà al licitador que resulti adjudicatari provisional del contracte.
A més de la garantia referida en l’apartat anterior, se n’exigirà una de
complementària del 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA, en el supòsit que
l’oferta de l’adjudicatari hagi estat considerada anormal o desproporcionada,
conforme el disposat a l’article 95.2 del TRLCSP, podent constituir-se també en
qualsevol de les formes previstes a l’article 96 d’aquest text refós.
La constitució de la garantia definitiva haurà d’acreditar-se dins del termini
especificat a la
clàusula 22. L’incompliment d’aquest requisit, per causes
imputables al contractista, donarà lloc a la resolució del contracte.
17. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS: LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ,
FORMALITATS I DOCUMENTACIÓ.
17.1

Lloc i termini de presentació

Les proposicions es presentaran a l’Oficina d’Atenció Ciutadana situat a la planta
baixa de l’Ajuntament de Banyoles, de les 9 del matí a les 3 hores de la tarda,
durant el termini màxim dels 40 dies naturals comptats a partir de l’enviament de
l’anunci del contracte a la Comissió Europea. En la determinació d’aquest termini
s’han aplicat les reduccions de 5 dies per disposar de l’accés als plecs i a la
documentació complementària per mitjans electrònics més 7 dies per a l’enviament
de l’anunci per mitjans electrònics, previstes a l’article 159 del TRLCSP.
L’anunci de licitació es publicarà també en el BOE, BOP de Girona i en el perfil del
contractant de la Corporació Municipal.
Si el termini de presentació de proposicions s’escau en dissabte o dia festiu, aquest
s’ajornarà fins el primer dia hàbil següent.
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També podran presentar-se proposicions per correu, havent-se d’acreditar, per part
de l’interessat, amb el resguard corresponent, i amb la data d’imposició de la
tramesa a l’oficina de Correus i anunciar el mateix dia i com a màxim fins a
l’acabament del termini de presentació de pliques (abans de les 3 hores de la tarda)
al Registre General a la Secretaria Municipal la remissió de la seva proposició, per
fax, correu electrònic o telegrama, conforme el que disposa l’article 80 del RGLCAP.
Sense complir els esmentats requisits no serà admesa la proposició en cas de
rebre’s fora del termini fixat en l’anunci de licitació.
No obstant, transcorreguts 10 dies des de la finalització del termini de presentació,
no serà admesa cap proposició enviada per correu.
El registre general d’entrada acreditarà la recepció del fax, correu electrònic o
telegrama amb la data d’expedició i recepció dels mateixos.
17.2

Formalitats i documentació.

Les proposicions es presentaran en dos sobres tancats anomenats A i B en
cadascun dels quals es farà constar el contingut, en la forma que s’indicarà i el nom
del contractista .
Sobre A. Denominat “Documentació administrativa general per participar en la
contractació dels serveis de neteja d’edificis municipals i altres equipaments que
depenen de l’Ajuntament de Banyoles” i contindrà la següent documentació:
1. Declaració responsable de l’empresari licitant, si es tracta d’una persona física, o
de l’empresa, els seus administradors i representants, si es tracta d’una persona
jurídica, així com del firmant de la proposició, en què es faci constar que compleix
les condicions establertes legalment per a contractar amb l’Administració, segons
model que figura a l’annex 2.
Només el licitador proposat haurà d’aportar la justificació acreditativa dels requisits
de capacitat i solvència per contractar amb l’administració indicats en la clàusula 15
d’aquest plec, abans de l’adjudicació del contracte.
Això no obstant, de conformitat amb el que estableix l’article 146.4 del TRLCSP
segons la redacció aprovada per la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als
emprenedors i la seva internacionalització, l’òrgan de contractació podrà requerir
als licitadors que aportin la documentació acreditativa del compliment de les
condicions establertes per ser adjudicatari del contracte, en qualsevol moment
anterior a l’adopció de la proposta d’adjudicació.
A efectes del que disposa l’article 146.5 del TRLCSP segons la redacció aprovada
per la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva
internacionalització, els requisits de capacitat i solvència per a contractar amb
l’Administració s’hauran de reunir en la data de finalització del termini de
presentació de proposicions.
Sobre B. anomenat “proposicions ponderables mitjançant fórmules aritmètiques”,
es presentarà tancat i haurà de tenir la següent inscripció: “Proposicions
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ponderables mitjançant fórmules aritmètiques per participar en la contractació dels
serveis de neteja d’edificis municipals i altres equipaments que depenen de
l’Ajuntament de Banyoles” i contindrà la següent documentació:
1. Oferta de millores. Contindrà l’oferta de les millores que el licitador es
comprometi a posar a disposició dels serveis, sense cost econòmic per a
l’Ajuntament, desglossada en els conceptes que han de servir base per a la
ponderació del criteri de valoració de la clàusula 19.1.1., expressats d’acord
amb les instruccions que s’hi especifiquen.
La documentació acreditativa de la seva disponibilitat s’exigirà al licitador
proposat, abans de l’adjudicació del contracte.
2. Oferta econòmica. Contindrà l'oferta econòmica en la qual s'expressarà el preu
d'execució del contracte havent de figurar com partida independent l'import de
l'Impost sobre el Valor Afegit. L'oferta econòmica es presentarà segons el model
que figura a l’annex 5 d’aquest plec de clàusules particulars per a l’aplicació dels
criteris de valoració previstos a la clàusula 19.1.2.
La presentació d’ofertes que superin el pressupost màxim de licitació seran
excloses automàticament.
Caldrà acompanyar l’oferta econòmica amb un estudi econòmic on s’hi haurà de
detallar la descomposició dels preus que conformen el pressupost anual del
contracte, per cadascun dels anys de vigència del contracte i de les seves
possibles pròrrogues. Aquest estudi econòmic té com a objectiu que els
licitadors detallin el cost de cadascuna de les operacions amb la finalitat de
justificar de manera raonada la seva oferta i detallar les hores setmanals i
anuals previstes per a la realització de cada prestació a les diverses
instal·lacions dels equipaments municipals.
3. Oferta de preus per hores extra. Contindrà l’oferta de preu/hora (IVA exclòs),
desglossada per serveis de netejadora i serveis d’especialista, segons el model
que figura a l’annex 8, per a les hores extres que l’Ajuntament abonarà al
contractista per serveis extraordinaris un cop exhaurida la borsa d’hores anuals
de lliure disposició, per a la ponderació dels criteris de valoració dels apartats 3
i 4 de la clàusula 19.1. d’aquests plec.
Cada licitador només podrà presentar una sola proposició i no es podrà subscriure
cap proposta en nom d’una unió temporal si concorre individualment o si forma part
d’una altra unió temporal d’empreses que participi en la licitació.
La manca de presentació de la documentació referida en els apartats 1 i 3
comportarà que es puntuïn amb 0 punts els respectius criteris de valoració i la
manca de presentació de l’oferta econòmica (apartat 2) comportarà la desestimació
automàtica de la proposició presentada pel licitador.
La inclusió de documentació del sobre B en el sobre A comportarà automàticament
el rebuig de la proposició.
Els licitadors hauran d’estructurar les seves ofertes de forma ordenada i donant
resposta sistemàtica i precisa a la informació requerida de forma que faciliti la
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lectura i comprensió de les propostes, evitant la presentació d’informació no
necessària per a la valoració.
Si l’Ajuntament ho considera oportú podrà demanar aclariments a punts concrets
de les propostes, sense que això pugui variar les ofertes.
18. MESA DE CONTRACTACIÓ
La Mesa de Contractació estarà integrada pels següents membres:
President
Vocals:

-

El de la Corporació o en el seu defecte, el 3r. Tinent d’Alcalde.
La Regidora d’Administració.
La Tècnica d’administració especial, Cap del Servei de cultura.
El Tècnic mig del Servei de Medi ambient i via pública.
La Interventora municipal.
El Secretari de la Corporació.

En cas de ser necessari aquests membres podran delegar la seva condició en les
persones que creguin adients.
La composició i funcions de la Mesa de contractació són les determinades al capítol
III (articles 21 a 24) del RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic.
De conformitat amb el que disposa l’article 21.5 de l’esmentat RD 817/2009, a les
reunions de la Mesa s’hi podran incorporar els funcionaris o assessors especialitzats
que siguin necessaris, segons la naturalesa dels assumptes a tractar, que actuaran
amb veu però sense vot.
19. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES
L’adjudicació es farà a la proposició econòmicament més avantatjosa, que serà
aquella que obtingui la major puntuació d’entre totes aquelles proposicions
admeses a licitació un cop aplicats els criteris de valoració que a continuació es
detallen:
19.1. Els criteris vinculats a l’objecte del contracte ponderables mitjançant
fórmules aritmètiques i que serviran de base per a la valoració de les proposicions
són els següents:
19.1.1. Oferta de millores sense cost econòmic per a l’Ajuntament. Fins a un
màxim de 55 punts.
La puntuació màxima d’aquest criteri es distribuirà de la següent forma:
MILLORA 1. El compromís de posar a disposició de l’Ajuntament una borsa
d’hores de lliure disposició de fins a un màxim de 400 hores anuals de dedicació del
personal que assignin als serveis, sense cost econòmic per a l’Ajuntament es
puntuarà fins a un màxim de 25 punts.
La fórmula per obtenir la puntuació d’aquesta millora 1 serà la següent:
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X= (a/b)* c
X = puntuació de la Millora 1.
a = oferta d’hores anuals de lliure disposició que es puntua.
b = oferta més alta d’hores anuals de lliure disposició presentada a la licitació.
c = puntuació màxima de la Millora 1.
En el cas que algunes de les hores d’aquesta borsa compromeses per l’adjudicatari
no es puguin fer efectives durant l’any en curs, aquestes s’hauran d’acumular a la
borsa d’hores de l’any següent i així successivament fins a la finalització del
contracte i les seves possibles pròrrogues.
Cada hora de la borsa que es realitzi en dissabte, diumenge o festius equivaldrà a
1,5 hores.
A la facturació mensual es faran constar les hores realitzades a càrrec de la borsa
d’hores de lliure disposició, incloent, si és el cas, l’equivalència de les 1,5 hores
fetes en dissabte, diumenge o festius), a cost zero i la indicació de les hores anuals
que resten a la borsa.
MILLORA 2. El compromís de realitzar anualment una neteja d’impacte de les
escoles, sense cost econòmic per a l’Ajuntament, es puntuarà amb 10 punts.
La neteja d’impacte comporta la neteja a fons dels edificis inclosos els lavabos i
sanitaris, els vidres, tot el mobiliari i els gimnasos, abans de l’inici de cada curs
escolar durant la vigència del contracte i de les seves pròrrogues.
MILLORA 3. El compromís de realitzar anualment una neteja d’impacte dels
pavellons esportius, sense cost econòmic per a l’Ajuntament, es puntuarà amb 7,5
punts.
La neteja d’impacte comporta la neteja a fons dels edificis inclosos els lavabos i
sanitaris, els vidres i tot el mobiliari i l’abrillantament de les pistes, abans de l’inici
de cada temporada esportiva durant la vigència del contracte i de les seves
pròrrogues.
MILLORA 4. El compromís de realitzar anualment una neteja d’impacte dels
d’equipaments culturals i d’arts escèniques, sense cost econòmic per a
l’Ajuntament, es puntuarà amb 5 punts.
La neteja d’impacte comporta la neteja a fons dels edificis inclosos els lavabos i
sanitaris, els vidres i tot el mobiliari, cada any, a concretar dia amb el responsable
del contracte, durant la vigència del contracte i de les seves pròrrogues.
MILLORA 5. El compromís de realitzar anualment una neteja d’impacte dels
d’equipaments de la tipologia 1 (Nau Brigada Municipal i dipòsit de vehicles), sense
cost econòmic per a l’Ajuntament, es puntuarà amb 2,5 punts.
La neteja d’impacte comporta la neteja més exhaustiva de bona part de la nau de
la brigada, cada any, a concretar dia amb el responsable del contracte, durant la
vigència del contracte i de les seves pròrrogues.
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MILLORA 6. El compromís de realitzar la neteja de les lones que s’instal·lin als
pavellons municipals en motiu de festes populars i/o actes autoritzats per
l’Ajuntament de Banyoles, sense cost econòmic per a l’Ajuntament, fins a un màxim
de 10 neteges anuals, es puntuarà amb 5 punts, que es distribuirà d’acord amb la
següent puntuació:
10 neteges: 5 punts
5 neteges: 2,5 punts
0 neteges: 0 punts
La neteja haurà de ser mitjançant màquina amb raspalls, per netejar la lona que
s’instal·la a sobre els parquets de les pistes dels pavellons esportius en motiu
d’altres festes i actes per impedir el deteriorament del parquet (concerts, sopars,
fires,...). Aquesta neteja s’haurà de realitzar com a molt tard l’endemà de la
celebració de l’acte, perquè posteriorment sigui recollida i guardada.
19.1.2. Oferta econòmica. Fins a un màxim de 30 punts.
Es calcularà la baixa de cada oferta respecte del pressupost màxim de licitació,
exclòs l’IVA i s’atorgarà la màxima puntuació a la que representi la major baixa
econòmica. La resta de proposicions rebran una puntuació proporcional a la baixa
respecte del que representi la major baixa econòmica.
La baixa de l’oferta econòmica es tindrà en compte en valors absoluts i, en concret,
la diferència entre el preu de licitació i l’oferta presentada.
La fórmula per obtenir la puntuació serà la següent:
X= (a/b)* c
X = Puntuació de l’oferta econòmica.
a = import de la baixa econòmica que es puntua.
b = import de la major baixa econòmica oferta.
c = puntuació màxima del criteri.
El caràcter anormal o desproporcionat de les ofertes econòmiques s’apreciarà
d’acord amb el que disposa l’article 85 del RGLCAP. En aquest cas, es donarà
audiència al licitador que l’hagi presentat per tal que justifiqui la valoració i precisi
les condicions de la seva oferta, a l’hora que es demanarà l’assessorament del
tècnic municipal corresponent.
L’oferta econòmica que representi el menor preu proposat que incorri en baixa
temerària no es tindrà en compte per a calcular la mitjana a efectes d’establir el
caràcter anormal o desproporcionat de les ofertes.
19.1.3. Oferta de preu per hora extra de netejadora. Fins a un màxim de 7,5
punts.
Quan, anualment, l’Ajuntament hagués exhaurit la borsa d’hores oferta per
l’adjudicatari procedirà a abonar-li les hores realitzades per serveis extraordinaris.
La fórmula per obtenir la puntuació d’aquest criteri serà la següent:
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X= (b/a)* c
X = puntuació del criteri.
a = oferta de preu/hora extra de netejadora que es puntua.
b = oferta més baixa de preu/hora extra de netejadora presentada a la licitació.
c = puntuació màxima de l’oferta de preu/hora extra de netejadora.
19.1.4. Oferta de preu per hora extra d’especialista. Fins a un màxim de
punts.

7,5

Quan, anualment, l’Ajuntament hagués exhaurit la borsa d’hores oferta per
l’adjudicatari procedirà a abonar-li les hores realitzades per serveis extraordinaris.
La fórmula per obtenir la puntuació d’aquest criteri serà la següent:
X= (b/a)* c
X = puntuació del criteri.
a = oferta de preu/hora extra d’especialista que es puntua.
b = oferta més baixa de preu/hora extra d’especialista presentada a la licitació.
c = puntuació màxima de l’oferta de preu/hora extra d’especialista.
La puntuació màxima serà de 100 punts i la valoració de les proposicions
presentades s’efectuarà seguint els criteris del barem precedent, amb l’informe
motivat de la valoració de cadascun dels apartats.
L’incompliment per part del contractista del compromís d’execució de les ofertes
valorades es penalitzarà d’acord amb el que es preveu a la clàusula 12.5.c)
d’aquest plec.
19.2. Admissibilitat de millores al contracte
D’acord amb el que estableix l’article 147 del TRLCSP, s’admetran les millores del
contracte que es determinen en l’apartat 1.1. d’aquesta clàusula 19.
20. QUALIFICACIÓ DE DOCUMENTS
Als efectes de qualificació de documents, la Mesa es reunirà, en acte privat, a les
dependències de l’Ajuntament de Banyoles a les 10 hores del matí del dia hàbil
següent al de l’acabament del període de presentació de proposicions. Quan el dia
assenyalat sigui inhàbil o s’escaigui en dissabte, s’entendrà traslladat al primer dia
hàbil següent. El President ordenarà l’obertura dels sobres “A” i el Secretari de la
Mesa certificarà la relació de documents que figurin en cadascun dels sobres.
Si la Mesa observés defectes o omissions esmenables en la documentació
presentada, ho comunicarà verbalment, per fax o per correu electrònic als
interessats, sense perjudici que aquestes circumstàncies es facin públiques a través
d'anuncis de l'òrgan de contractació, disposant els licitadors d’un termini de tres
dies hàbils per poder corregir o esmenar els defectes davant la mesa de
contractació.
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A més, podrà sol·licitar aclariments respecte els certificats i documents presentats o
requerir-los la presentació de documentació complementària dins el mateix termini
esmentat.
21. OBERTURA D’OFERTES I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
El President manifestarà el resultat de la qualificació dels documents presentats,
amb expressió de les proposicions admeses, de les rebutjades i causes de no
admissió i procedirà, en un acte públic, a l’obertura del sobre B, en el termini
màxim de 7 dies hàbils des de l’obertura del sobre A.
La valoració de la documentació continguda en el sobre B es farà aplicant els
criteris d’adjudicació establerts a la clàusula 19.1 d’aquest plec i la Mesa de
contractació podrà demanar els informes tècnics que consideri pertinents per a la
ponderació de les ofertes i abans de formular la proposta d’adjudicació.
Un cop emesos els informes tècnics corresponents, si és el cas, la Mesa de
contractació classificarà les ofertes per ordre decreixent de valoració, aplicant els
criteris determinats en la clàusula 19 i formularà la proposta d’adjudicació de forma
motivada a favor del licitador que hagués presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa, classificada en primer lloc, que elevarà a l’òrgan de contractació.
Si diverses empreses licitadores de les que hagin empatat quant a la proposició
més avantatjosa acrediten que tenen relació laboral amb persones amb discapacitat
en un percentatge superior al 2 per 100, tindrà preferència en l’adjudicació del
contracte el licitador que disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb
discapacitat a la seva plantilla, de conformitat amb el que disposa la disposició
addicional quarta del TRLCSP. L’acreditació d’aquests documents es farà a
requeriment de la Mesa de contractació, en el termini màxim de 3 dies hàbils.
Si l’empat persisteix tindrà preferència el licitador que hagi ofert la mitjana del preu
hora per serveis extraordinaris de netejadora i especialista més baixa i si encara
persisteix, l’adjudicació es decidirà mitjançant sorteig davant la Mesa de
contractació, d’acord amb el que disposa l’article 87.2 del RGLCAP.
Si la Mesa de contractació proposa que la licitació quedi deserta, haurà de motivar
les raons en que aquesta es fonamenta.
La proposta d’adjudicació que realitzi la Mesa de contractació no crearà cap dret a
favor de l’adjudicatari proposat davant l’Ajuntament.
El licitador proposat per la Mesa de contractació serà requerit per tal que, dins del
termini dels 10 dies hàbils següents a la notificació del requeriment, presenti la
següent documentació:
-

Document o documents que acreditin la personalitat del licitador i la
representació del signant de la proposició, consistents en:
Document Nacional d’Identitat del licitador quan es tracti de persones físiques o
contractistes individuals. Quan el licitador no actuï en nom propi o es tracti de
persona jurídica, poder notarial per representar la persona o entitat bastantejat
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pel Secretari General de la Corporació i si s’escau, l’escriptura de constitució de
la societat, inscrita en el Registre Mercantil.
En cas de concórrer a la licitació diverses empreses constituint una unió
temporal, cadascuna haurà d’acreditar la seva personalitat i capacitat, indicant
els noms i circumstàncies dels contractistes que subscriuen les proposicions, la
participació de cadascuna d’elles, designant la persona o entitat que, durant la
vigència del contracte, ha d’ostentar la representació de la unió davant de
l’Administració.
Certificació de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries.
Certificació de trobar-se al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.
Relació del personal que destinarà a l’execució del contracte, indicant el seu
nom, cognoms, DNI i número d’afiliació a la Seguretat Social i el document
acreditatiu conforme està donat d’alta i afiliat a la Seguretat Social. Aquesta
acreditació es realitzarà mitjançant la presentació dels TC2 corresponents.
Alternativament, si s’escau, declaració responsable de l’empresa on es declari
no tenir encara contractades les persones treballadores que s’ocuparan en
l’execució del contracte i que acreditarà l’afiliació i l’alta de totes elles quan les
hagi contractat i sempre amb caràcter previ a l’inici dels serveis.
Document justificatiu d’haver dipositat a la Tresoreria Municipal la garantia
definitiva determinada a la clàusula 16.2 d’aquest plec. Per si és el cas, trobareu
un model d’aval bancari a l’annex 4.
Justificació de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional exigida
a la clàusula 15 d’aquest plec,
Còpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil professional exigida a
la clàusula 12.3 d’aquest plec.
Programa de treball del servei d’acord amb el que estableix la clàusula 24
d’aquest plec.

Certificat d’Inscripció en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya (RELI).
De conformitat amb el que disposa l’article 7.1 del Decret 107/2005, de 31 de
maig, de creació del registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de
Catalunya, les empreses inscrites en aquest Registre no han d’aportar els
documents i les dades que hi figuren.
Els licitadors inscrits en aquest registre estan exempts de lliurar la documentació
registral que acredita la personalitat jurídica; la capacitat d’obrar i la representació;
la classificació empresarial i l’alta en l’impost d’activitats econòmiques i el rebut del
darrer pagament o, si s’escau, la declaració d’exempció.
Així mateix també queden dispensats de presentar la declaració de no trobar-se en
cap de les circumstàncies que donen lloc a la prohibició de contractar que estableix
l’article 73 del TRLCSP i, especialment, de trobar-se al corrent de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
Tampoc no hauran de presentar les dades i els documents d’acreditació de la
solvència econòmica i financera i tècnica requerits en aquesta contractació si
figuren en l’esmentat Registre.
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Serà suficient que els licitadors indiquin que estan inscrits en el Registre Electrònic
d’Empreses Licitadores de Catalunya i presentin una declaració de vigència de les
dades que inclou, segons models 1 o 2 que figuren a l’annex 4, segons s’escaigui.
L’òrgan de contractació consultarà d’ofici en l’esmentat registre electrònic la
informació registral de les empreses que liciten en el procediment d’adjudicació en
curs. En tot cas, es reserva el dret de demanar aclariments o documentació
complementària, en el supòsit que consideri que la informació no sigui suficient per
a l’admissió dels licitadors en aquest procediment de licitació.
Empresaris o empreses estrangers.
1. Empresaris o empreses no espanyoles d’estats membres de la Unió Europea.
Hauran d’acreditar la seva personalitat jurídica i capacitat per mitjà de la inscripció
en els registres, o la presentació de certificacions que s’indiquen a l’annex I del
RGLCAP, en els termes de l’article 84 del TRLCSP.
Per l’exigència d’habilitació s’aplicarà el que disposa l’article 58 del TRLCSP.
Per a l’acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica s’aplicarà el que
disposen els articles 75 i 78 del TRLCSP.
2. Empresaris o empreses estrangers no comunitaris.
Hauran d’aportar davant de l’òrgan de contractació un informe expedit per la Missió
Diplomàtica Permanent o Oficina Consular d’Espanya del lloc de domicili de
l’empresa en el qual consti que l’empresari o empresa gaudeixen de la capacitat i
l’habilitació suficients segons la seva llei nacional per concertar el contracte i que
apliquen el principi de reciprocitat que permet la participació d’empreses
espanyoles amb l’Administració, conforme al que disposa l’article 55 del TRLCSP.
3. Submissió jurisdiccional:
Els empresaris o empreses estrangeres hauran de presentar una declaració de
sotmetre's a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per
a totes les incidències que, de manera directa o indirecta, puguin derivar-se del
contracte, i amb renúncia en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que
correspongui al licitador.
Si el licitador proposat no complimenta adequadament el requeriment anteriorment
esmentat, dins del termini especificat, s’entendrà que aquell retira la seva oferta i
per tant, l’òrgan de contractació procedirà en aquest cas a requerir la mateixa
documentació al següent licitador, seguint l’ordre en què hagin estat classificades
les ofertes.
22. ADJUDICACIÓ
L’òrgan de contractació haurà d’acordar l’adjudicació del contracte, de forma
motivada, dins del termini dels 5 dies hàbils següents a la recepció de la
documentació requerida al licitador proposat.
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L’adjudicació s’haurà de produir en el termini màxim de 2 mesos a comptar des del
següent de l’obertura de les proposicions. Si existeixen ofertes anormals,
desproporcionades, ó raons tècniques que ho justifiquin, aquests terminis es podran
ampliar fins a 15 dies hàbils més.
Un cop transcorreguts el termini assenyalat per a l’adjudicació sense que s’hagi
dictat acord, els licitadors tindran dret a retirar la seva proposta i a que se’ls retorni
o cancel·li la garantia constituïda, sense cap mena d’indemnització. No obstant
això, l’òrgan de contractació podrà sol·licitar als licitadors que mantinguin la seva
oferta per un termini superior, prèvia comunicació als licitadors i publicació al Perfil
del Contractant, mantenint-se la licitació amb aquells licitadors que acceptin la
pròrroga.
L’adjudicació es notificarà a tots els licitadors i es publicarà en el perfil del
contractant de l’òrgan de contractació i haurà d’expressar tots els extrems
establerts a l’article 151.4 del TRLCSP.
Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense
obrir, seran arxivades. Un cop formalitzat el contracte, la documentació
administrativa presentada quedarà a disposició dels interessats.
Si els licitadors no exerceixen aquest dret, l’òrgan de contractació quedarà
autoritzat per procedir a la destrucció total de dita documentació, transcorregut un
any des de l’adjudicació del contracte.
23. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
L’adjudicatari està obligat a la formalització del contracte en document
administratiu, que en cap cas pot implicar alteració dels termes en que s’ha fet
l’adjudicació.
D’acord amb el que disposa l’article 156.3 del TRLCSP, la formalització del contracte
no es podrà efectuar abans que transcorrin 15 dies hàbils des que es remeti la
notificació de l’adjudicació als licitadors, en la forma prevista a l’article 151.4 del
TRLCSP.
L’òrgan de contractació requerirà a l’empresa adjudicatària per a què formalitzi 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.
Les dades de formalització del contracte es publicaran en el Perfil del contractant,
de conformitat amb el que disposa l’article 154 del TRLCSP.
No podrà iniciar-se l’execució del contracte sense la formalització prèvia en
document administratiu del contracte.
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24. PROGRAMA DE TREBALL DELS SERVEIS
El contractista haurà d’ajustar-se al programa de treball dels serveis, el qual haurà
presentat abans de l’adjudicació del contracte i que, un cop informat pels serveis
municipals conforme s’ajusta a les prescripcions del plec de clàusules, es
considerarà document contractual.
El programa de treball constarà, com a mínim, dels següents apartats:
a) Esquema organitzatiu: Justificació del personal operador i del de supervisió i
control que es destinarà a l’execució dels serveis. Inclourà el detall del personal
a assignar a cada centre i horaris de treball. Inclourà també l’estudi, justificació
i planificació dels temps i tasques, tant de neteja diària com periòdica, d’acord
amb les característiques de cadascun dels equipaments..
b) Maquinària i mitjans materials: Planificació de la maquinària, equips i mitjans
materials que es destinin a la prestació dels serveis, desglossada per
equipaments.
c) Productes i materials a utilitzar: Justificació dels productes i materials de neteja
que s’utilitzaran en la prestació dels serveis per cadascun dels centres, havent
d’adjuntar les fitxes tècniques de seguretat dels productes i materials que s’hi
facin servir.
d) Descripció dels protocols d’actuació i de la metodologia de les neteges a fons:
Inclourà l’estudi i planificació dels temps i de les tasques per a l’execució dels
serveis (neteja diària i periòdica a fons) d’acord amb les característiques de
cada equipament. S’inclourà una fitxa tècnica per a cada equipament indicant
operacions, productes, operatives, etc., on es defineixin els protocols d’actuació
per a cada tipus de manteniment i de tractament específic. També s’hi inclourà
el nom de la/les netejadora/es de cada equipament amb els horaris assignats.
Es definiran les tasques incloses en els treballs a realitzar i es detallarà la
planificació i justificació d’actuacions específiques que el contractista es
comprometi a prestar per a les neteges a fons de cada equipament (entenent
per neteges a fons aquelles que no tinguin caràcter diari o setmanal) i, en
especial, en els períodes de vacances). En aquest sentit , caldrà incorporar un
calendari laboral dels 2 especialistes, rotatiu i periòdic, que inclogui tots els
equipaments i totes les tasques amb freqüència superior a la setmanal de cada
equipament. Qualsevol canvi en aquest calendari haurà de ser comunicat i
acceptat pel responsable del contracte.
Finalment, quan a les tasques de neteja d’impacte de les escoles, dels pavellons
esportius i dels equipaments culturals i d’arts escèniques (en el cas que s’hagin
ofert com a millores de l’objecte del contracte) caldrà presentar la planificació
específica de les actuacions corresponents a cada equipament, de forma que
serveixi de referència i per a control posterior.
Qualsevol canvi en qualsevol dels protocols haurà de ser comunicat i acceptat
pel responsable del contracte.
e) Autocontrol de qualitat: Es detallaran els mitjans propis i procediments
destinats a garantir la qualitat de la prestació dels serveis i dels productes
emprats.
f) Pla de formació del personal: Pla de formació, seguiment i suport al personal
assignat als serveis de neteja que el contractista es compromet a realitzar.
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25. DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATARI
Seran a càrrec de l’adjudicatari les següents despeses:
1. Les que es produeixin amb motiu dels tràmits preparatoris i de formalització del
contracte, si s’escau.
2. Les d’elevació del contracte a escriptura pública, si així ho sol·licita el
contractista.
3. l’import dels anuncis de la convocatòria de licitació als butlletins oficials fins a
un màxim de 250 €.
26. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
26.1. Modificacions previstes
De conformitat amb el que disposa l’article 106 del TRLCSP, l’òrgan de contractació
podrà modificar el contracte en els supòsits previstos en aquest apartat, sempre
que no impliquin, ja sigui aïllada o conjuntament, alteracions en quantia superior en
més o en menys al 10% del preu primitiu del contracte, amb exclusió de l’IVA.
S’entén per preu primitiu del contracte, el d’adjudicació.
En funció de les necessitats que puguin sorgir en relació als serveis contractats,
l’òrgan de contractació podrà:
-

-

Augmentar les hores contractades. En aquest cas, el contractista estarà obligat
a prestar els serveis, bé mitjançant mitjans humans i materials ja adscrits sense
increment de cost per a l’Ajuntament o bé mitjançant l’ampliació del contracte
amb el corresponent reajustament econòmic. Ambdues opcions hauran de ser
acordades per l’òrgan de contractació.
Reduir i/o suprimir hores contractades. El contractista estarà obligat a deixar de
prestar o reduir els serveis mitjançant la redistribució o reducció dels mitjans
humans i materials ja adscrits, sense increment de cost per a l’Ajuntament.
En el supòsit de reducció o supressió d’algun dels treballs objecte de la
prestació de serveis, el contractista no tindrà dret a indemnització.

Si se supera l’esmentat límit de modificació, el contractista tindrà dret a la resolució
del contracte amb les conseqüències indemnitzatòries que es puguin derivar. Cas
que el contractista estigui d’acord en la modificació per sobre d’aquest límit, es
requerirà la seva acceptació expressa per escrit.
26.2 Modificacions no previstes
Les modificacions no previstes només es podran acordar en els casos i amb els
límits previstos a l’article 107 del TRLCSP i d’acord amb el procediment regulat en
l’article 211.
Aquestes modificacions no podran alterar les condicions essencials de la licitació i
adjudicació i, a aquests efectes, no podran igualar o excedir, en més o en menys, el
10% del preu d’adjudicació del contracte; en cas de modificacions successives el
seu conjunt no podrà superar aquest límit.

Contractació/Plecs/2016/002_NetejaEdificis.doc
Passeig de la Indústria, 25
Telèfon: 972.57.00.50
17820 – Banyoles (Girona)
FAX: 972.57.49.17
NIF: P1701600G
correu-e: secretaria@ajbanyoles.org

Ajuntament de Banyoles
Secretaria

JT/ms

DILIGÈNCIA D’APROVACIÓ: Per fer constar que aquest plec de
clàusules particulars ha estat aprovat per acord del Ple de la
Corporació municipal del dia 25 de gener de 2016.
Banyoles, 27 de gener de 2016
El Secretari: Jordi Turon i Serra.

El percentatge de les modificacions previstes en els apartats 1 i 2 d’aquesta
clàusula en cap cas no podran superar el límit màxim del 20% de l’import del
contracte.
27. COMPLIMENT DEL CONTRACTE I RECEPCIÓ DE LA PRESTACIÓ
El contracte s’entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat la
totalitat de l’objecte del contracte d’acord amb les condicions establertes i a plena
satisfacció de l’Ajuntament, de conformitat amb el que disposen els articles 222 i
307 del TRLCSP i 203 i 204 del RGLCAP i sens perjudici del que disposen els
articles 223 i 308 del TRLCSP.
A partir de l’acta formal de recepció de la correcta execució dels serveis contractats
per part de la persona responsable de contracte començarà a comptar el termini de
garantia.
Si els treballs realitzats no s’ajusten a les prestacions contractades com a
conseqüència de vicis o defectes imputables al contractista, l’Ajuntament podrà
rebutjar la recepció dels serveis i reclamar al contractista la seva esmena.
També, si durant el termini de garantia s’acredités l’existència de vicis o defectes
en els treballs executats, l’Ajuntament tindrà dret a reclamar al contractista
l’esmena dels mateixos.
El contractista tindrà dret a conèixer i ser escoltat sobre les observacions que es
formulin en relació amb el compliment del contracte.
28. TERMINI DE GARANTIA
El termini de garantia es fixa en 2 mesos a comptar des de la data de l’acta formal
de recepció del contracte i un cop transcorregut sense objeccions per part de
l’Ajuntament quedarà extingida la responsabilitat del contractista, sens perjudici de
les responsabilitats que es puguin derivar d’acord amb les disposicions generals
sobre responsabilitat.
Un cop transcorregut el període de garantia sense que l’Ajuntament hagi formulat
alguna objecció, l’òrgan de contractació aprovarà la liquidació del contracte i
acordarà la cancel·lació de la garantia definitiva d’acord amb el que disposa l’article
102 del TRLCSP.
29. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
Seran causes de resolució les establertes en aquest plec i en els articles 223 i 308
del TRLCSP. En aquests supòsits s’actuarà conforme al que disposen els articles 224
i 309 de l’esmentat TRLCSP.
30. LEGISLACIÓ DEL CONTRACTE
En tot el que no s’especifiqui en aquest plec s’estarà al que disposen el TRLCSP i el
RGLCAP i el RD 817/2009, de 8 de maig, en allò que no s’oposin a la primera de les
normes citades.
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31. LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
El contractista haurà d’emprar el català en les seves relacions amb l’Ajuntament
derivades de l’execució dels treballs objecte del contracte. Així mateix, el
contractista i, si s’escau, les empreses subcontractistes, hauran d’emprar, almenys,
el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de
caràcter general que derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte.
En particular, el contractista ha de lliurar tota la documentació relacionada amb el
compliment de l’objecte del contracte, si més no, en llengua catalana.
En tot cas, el contractista i, si s’escau, els subcontractistes, queden subjectes en
l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener
de política lingüística.
32. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS ESPECIALS DE
NUL·LITAT CONTRACTUAL
32.1 Recurs especial en matèria de contractació
Com que aquest contracte de serveis està subjecte a regulació harmonitzada i
d’acord amb el que disposa l’article 40 de l’esmentat text refós, 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 i els acords d’adjudicació del contracte són susceptibles de recurs especial
en matèria de contractació, amb caràcter potestatiu.
Aquest recurs es podrà interposar, prèviament o alternativament a la interposició
del recurs contenciós administratiu, davant el Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic, en el termini de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la
remissió de la notificació o publicació de l’acte a impugnar i es regirà pel que
disposen els articles 40 i següents del TRLCSP.
Abans d’interposar el recurs especial en matèria de contractació les persones
legitimades per interposar-lo podran sol·licitar davant el Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic l’adopció de mesures provisionals, de conformitat amb
el que estableix l’article 43 del TRLCSP.
32.2 Altres recursos
Contra els actes susceptibles de recurs especial en matèria de contractació indicats
en el punt anterior no procedeix la interposició de recursos administratius ordinaris.
Si no s’opta per la via del recurs especial, es pot interposar directament recurs
contenciós administratiu davant els Jutjats de Girona, en el termini de dos mesos
comptadors des de l’endemà d’haver rebut la notificació o de la publicació de l’acte
a impugnar, d’acord amb el que disposa l’article 46 la Llei 29/1998, de 13 de juny,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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32.3 Mesures provisionals
Abans d’interposar el recurs especial en matèria de contractació, les persones
legitimades per interposar-lo podran sol·licitar davant l’Òrgan Administratiu de
Recursos Contractuals de Catalunya l’adopció de mesures provisionals, de
conformitat amb el que estableix l’article 43 del TRLCSP.
32.4 Règim d’invalidesa
Els actes de preparació i adjudicació d’aquest contracte estan sotmesos al règim
general d’invalidesa previst als articles 31 a 36 del TRLCSP.
Aquest contracte de serveis serà nul en els casos previstos a l’article 37 del TRLCSP
i podran plantejar la qüestió de nul·litat les persones físiques o jurídiques els drets
o els interessos legítims dels quals s’hagin vist perjudicats o puguin resultar
afectats davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, de conformitat
amb l’article 39 del TRLCSP.
Banyoles, 19 de gener de 2016
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ANNEX 1. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL
SERVEI DE NETEJA ALS EDIFICIS MUNICIPALS I ALTRES
EQUIPAMENTS QUE DEPENEN DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES.
1. OBJECTE I DESCRIPCIÓ
El contractista haurà de prestar els serveis de neteja dels edificis compresos en la
relació que tot seguit es detalla:
Tipologia

Adreça

Sup. Útil (m2)

1) Naus, dipòsits i magatzems (Nau Brigada i dipòsit de vehicles)
Dipòsit de vehicles - WC
Nau Brigada

Puigpalter de dalt
Puigpalter de dalt
2) Pavellons, gimnasos i centres esportius

11,82
81,35

Pavelló de la Draga
Pavelló de la Draga (pista)

Parc de la Draga
Parc de la Draga

1.620,72
1.281,67

Pavelló de Can Puig
Pavelló de Can Puig (pista)

Can Puig
Can Puig

CTFE la Farga (pavelló Farga)
CTFE la Farga (pavelló Farga - pista)

Pg. Mas Riera, 22
Pg. Mas Riera, 22

Gimnàs Escola Baldiri Reixac
Gimnàs Escola Can Puig

c/ Llibertat, 80
c/ Salvador Espriu, 19

271,21
297,99

Gimnàs Escola La Draga
Gimnàs Escola Pla de l'Ametller

Pl. Maria Ros i Gusinyé, 1
c/ Remei, 229

247,50
249,68

357,73
639,24
1.464,18
1.239,64

Vestidors camp de futbol vell
c/ Canat, 53
Pista coberta poliesportiva Pla Ametller
c/ Rosa Pujol i Roura, 8
3) Oficines, dependències d'accés públic.
Biblioteca Pública
c/ Llibertat, 155, 1r.

128,97
1.189,70

Oficines Casa Consistorial
Oficines Casa Consistorial (terrasses)

Pg. de la Indústria, 25.
Pg. de la Indústria, 25.

1.725,59
25,81

Jutjat de Pau
Agència de Promoció Econòmica (APE)

Pere Alsius, 12 –2n
Pg. Generalitat, 15-17.

86,84
129,93

Oficina de Turisme de l'Estany
Policia Local

Pg. Darder - Pesquera 10
Avda. Països Catalans, 236
4) Espais arts escèniques

711,95

43,71
267,69

Teatre Municipal
Auditori de l'Ateneu

C/ Pere Alsius, 12.
c/ Canal, 22-26.

657,13
818,94

La Factoria d'Arts Escèniques
Sala actes escola Baldiri Reixac

c/ Mn. Baldiri Reixac, 403.
c/ Llibertat, 80.

838,41
243,51

5) Escoles públiques
Escola Can Puig

C/ Salvador Espriu, s/n.

2.706,68

Escola La Draga
Escola Baldiri Reixac

Pl. Maria Ros i Gusinyé, 1
c/ Llibertat, 80

2.575,60
3.227,64

Escola Pla de l'Ametller

c/ Remei, 229

2.414,16

Escola Camins

Avinguda Farga, s/n

Contractació/Plecs/2016/002_NetejaEdificis.doc
Passeig de la Indústria, 25
Telèfon: 972.57.00.50
17820 – Banyoles (Girona)
FAX: 972.57.49.17
NIF: P1701600G
correu-e: secretaria@ajbanyoles.org

862,26

Ajuntament de Banyoles
Secretaria

JT/ms

DILIGÈNCIA D’APROVACIÓ: Per fer constar que aquest plec de
clàusules particulars ha estat aprovat per acord del Ple de la
Corporació municipal del dia 25 de gener de 2016.
Banyoles, 27 de gener de 2016
El Secretari: Jordi Turon i Serra.

En la clàusula cinquena d’aquest plec de prescripcions tècniques s'observen les
obligacions mínimes del contractista i les freqüències del servei de neteja d’acord
amb la seva tipologia. De totes maneres el contractista ha de garantir la higiene i
salubritat dels equipaments municipals, controlant-ne la qualitat i assegurant que
causin el mínim de molèsties i interferències amb els usuaris.
2. MATERIALS I RECOLLIDES ESPECÍFIQUES
Aniran també a compte i càrrec exclusius del contractista, la maquinària, utensilis,
productes de neteja i accessoris (sobretot en matèria de seguretat) que fossin
necessaris per a la deguda prestació dels serveis.
És imprescindible que tot el material de neteja estigui adequat a les necessitats del
servei, a efectes d’evitar esforços innecessaris als/les treballadors/es. En aquest
sentit, en edificis amb superfícies superiors a 600 m2, s’optarà per facilitar carros
de neteja, amb tot el material necessari inclòs.
L'Ajuntament de Banyoles proveirà als centres dels materials fungibles (el sabó
rentamans, el paper higiènic, els eixugamans i altres elements anàlegs), essent
responsable el contractista de la col·locació diària en el llocs pertinents.
L'Ajuntament facilitarà al contractista adjudicatari els subministraments d'aigua,
llum i força que es necessitin al propi centre o edifici. Paral·lelament l’Ajuntament
també garantirà que en cada edifici es reservi una habitació.
S’inclou també en el contracte:
1.

La retirada al contenidor de cartrons i material d’embalar, plegat de manera
que no ocupi gran volum.

2.

La recollida d’escombraries s’ha d’ajustar totalment al sistema de recollida
selectiva existent al municipi de Banyoles. Així s’han de separar els residus de
paper i cartró, els residus d’envasos i els residus de vidre de la resta de
deixalles. S’han de retirar i dipositar als respectius contenidors existents a la
via pública o de la forma en què estableixi la Corporació.

3.

Anirà a compte de l’adjudicatari la neteja de les mopes i de la resta de material
necessari per a la neteja que s’ha d’efectuar amb la freqüència requerida per al
desenvolupament del servei.

3. CONDICIONS DEL SERVEI
Per a l’ús diari es faran servir sabons neutres, àcid acètic, àcid cítric, aigua i vapor
d’aigua a pressió.
S'evitarà l'ús de detergents i altres productes àcids en els paviments que puguin
ser afectats per aquests agents, així com dels ambientadors excessivament forts.
Els paviments porosos i durs com el terratzo es tractaran prèviament amb un
decapant per tal d'eliminar la resta de brutícia que queda acumulada en diferents
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capes i posteriorment, es vitrificarà amb un producte cristal·litzador (de qualitat) i
rotatives amb llana d'acer gruixut.
En altres paviments durs porosos no susceptibles de tractament (gres, etc.) es pot
utilitzar la mopa, a més a més d’un fregat a fons quan sigui establert en el quadre
de freqüències.
Els paviments sintètics (linòleum, i d'altres) es tractaran amb un fregat a fons, un
decapant i posteriorment amb l'aplicació d'una emulsió acrílica antilliscant.
Les parets es divideixen en parets rentables i no rentables. Actualment, la majoria
de pintures presents utilitzant aglutinants sintètics que permeten l'ús d'aigua per a
la neteja de taques i brutícia en general sobre aquestes superfícies verticals.
Els vidres es netejaran amb detergents neutres i amb els kits neteja-vidres
(rascadors amb llavis de goma, extensibles, etc.) amb la freqüència indicada.
Les superfícies metàl·liques de marcs, finestres i altres, es netejaran amb
detergents neutres, amb molta cura d'evitar abrasius o detergents àcids.
Els telèfons, pantalles d'ordinadors i altres equips audiovisuals es tractaran amb
productes que no perjudiquin les pantalles i amb draps de microfibres.
Els mobles es tractaran amb productes protectors (en bases de cera per als de
fusta) i neutres per a la resta.
Els WC requereixen una neteja acurada. Sempre, s'utilitzarà una baieta especial i
única pels 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
WC, i un detergent àcid setmanalment per a eliminar la brutícia mineral del WC
Finalment, es convenient utilitzar hipoclorit sòdic (lleixiu) com a desinfectant ja que
té un gran poder bactericida en els WC i forats de les aixetes.
En cas de produir-se algun incident o una situació d’emergència (per exemple,
inundacions, incendis, etc.) l’empresa adjudicatària estarà obligada a realitzar el
servei de neteja de l’edifici amb la màxima celeritat possible. En aquest sentit, el
contractista haurà de facilitar un telèfon de contacte, on pugui ésser localitzat per a
qualsevol emergència. Aquests serveis extraordinaris es consideraran a part de la
facturació habitual.
Els productes i materials a utilitzar hauran d’estar adientment envasats i portar
impresa la marca corresponent, els qual s’hauran de ser de reconeguda qualitat per
la neteja de les dependències objecte del contracte, en quant a tipus de superfície a
netejar, mobiliari i accessoris variats que es trobin en les mateixes.
4. FITXES DE SEGUIMENT TRIMESTRALS I INFORMES CONJUNTS DE
CONTROLS DE QUALITAT DEL SERVEI DE NETEJA
L’Ajuntament de Banyoles facilitarà una relació de responsables de cada edifici
objecte del contracte, el qual realitzarà el seguiment de la neteja amb una
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periodicitat trimestral, d’acord amb els models que figuren a les clàusules 5 i 6
d’aquest plec de prescripcions tècniques. Aquestes fitxes de seguiment s’enviaran al
contractista per mitjà del correu electrònic a fi de mantenir-los informats. Els mesos
marcats per realitzar aquest control són: març-juny-setembre-desembre. Aquests
responsables seran els interlocutors entre l’empresa adjudicatària i el mateix
Ajuntament, a fi de millorar la comunicació i el trasllat de possibles incidències
diàries entre tots dos.
En cas que les incidències especificades en les fitxes de control semestral no es
resolguin, cada cap de servei o d’àrea (o persona en qui delegui) de cada àrea de
l’Ajuntament de Banyoles podrà elaborar semestralment un informe sobre el control
de qualitat del servei de neteja que reculli aquestes incidències i informades al
contractista per tal que les pugui esmenar. Així mateix, aquest informe es podrà
elevar a l’òrgan de contractació a efectes d’incoar, si s’escau, el corresponent
procediment de penalització.
5. RÈGIM DE FREQÜÈNCIES
5.1. Execució i responsabilitats
Aquest apartat té per objecte l’enumeració i descripció detallada de les condicions i
característiques mínimes a les quals s’ha d’ajustar l’execució del contracte dels
serveis de neteja periòdica de les dependències municipals.
5.2. Règim de freqüències obligatòries i horaris
TIPUS 1: Naus, dipòsits i magatzems (Nau Brigada i
2
3
Diari
Setm. Mes
Anual
c/s
c/any
dipòsit de vehicles).
1. LAVABOS I DUTXES
1.1. Neteja i fregar paviments amb detergent
1.2. Desinfectar sanitaris i WC amb lleixiu
1.3. Netejar lavabos amb detergent
1.4. Col·locar paper higiènic i bobines paper quan no n'hi hagi
1.5. Netejar i esbandir miralls i complements
1.6. Repàs de les rajoles
1.7. Netejar a fons les portes, marcs i finestres
1.8. Netejar a fons l'enrajolat
1.9. Abrillantar paviments
2. DESPATXOS, OFICINES I SALES ANNEXES
2.1. Passar la mopa o aspirar el paviment i les catifes
2.2. Treure la pols del mobiliari i buidar papereres.
2.3. Fregar paviment amb detergent
2.4. Repassar els mobles amb un drap, netejar a fons els
mobles amb productes adequats, netejar vidres interiors que
siguin de fàcil accés i netejar vidres del mobiliari
3. MAGATZEMS
3.1. Neteja general (treure pols, escombrar i fregar)
4. LLUMS, LÀMPADES I CONDUCTES DE VENTILACIÓ
4.1. Repassar interruptors i claus
4.2. Netejar les lluminàries, els difusors, les reixes de ventilació i els aparells de climatització
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5. PARETS I SOSTRES
5.1. Treure la pols, les teranyines, les taques menys difícils
5.2. Fregar a fons les rajoles, quan n'hi hagi
5.3. Tractament de parets, de marbre, de fusta, obra vista...
5.4. Treure adhesius, pintades, grafits o taques de les parets
amb productes adequats
6. VIDRES, FINESTRES, BALCONS I PERSIANES
6.1. Netejar els vidres de fàcil accés (1,80 m), tant exteriorment
com interiorment amb els productes adequats
6.2. Netejar els vidres de difícil accés, tant exteriorment com
interiorment amb els productes i mitjans de seguretat adequats
6.3. Netejar la fusteria interior o exterior de finestres, balconades i
baranes
6.4. Netejar les lleixes exteriors de finestres i balcons
6.5. Neteja a fons de persianes
7. RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
7.1. Preparació de les escombraries generals del centre, situantles al punt exterior de recollida, d'acord amb les ordenances
municipals vigents en cada moment respecte al lloc i forma
de presentació

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

HORARIS:
Nau de la Brigada i dipòsit de vehicles: 1 netejadora. dilluns i dimecres, 1 hora a
partir de les 15:00 hores. Divendres, 2 hores a partir de les 15:00 hores.
Diari: de

TIPUS 2: Pavellons, gimnasos (inclosos els de les dilluns a 2
3
Setm. Mes
Anual
diumenge c/s.
c/any
escoles) i centres esportius.
(*)

1. LAVABOS I DUTXES
1.1. Neteja i fregar paviments amb detergent
1.2. Desinfectar sanitaris i WC amb lleixiu
1.3. Col·locar sabó, paper higiènic i bobines paper quan no n'hi
hagi
1.4. Netejar i esbandir miralls i complements
1.5. Repàs de les rajoles
1.6. Netejar a fons les portes, marcs i finestres
1.7. Netejar a fons l'enrajolat
1.8. Abrillantar paviments
2. DESPATXOS, OFICINES I SALES ANNEXES
2.1. Passar la mopa o aspirar el paviment i les catifes
2.2. Treure la pols del mobiliari i buidar papereres i cendrers
2.3. Fregar paviment amb detergent
2.4. Repassar els mobles amb un drap, netejar a fons els
mobles amb productes adequats, netejar vidres interiors que
siguin de fàcil accés i netejar vidres del mobiliari
3. VESTÍBULS, PASSADISSOS I ESCALES
3.1. Buidar papereres
3.2. Passar la mopa sobre tot el paviment
3.3. Treure la pols del mobiliari i passamans
3.4. Treure la pols i les ditades de les portes d'accés de vidre
3.5. Fregar el paviment amb detergent
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3.6. Escombrar l'accés exterior dels edificis
3.7. Netejar les portes d'accés
3.8. Netejar les catifes
3.9. Abrillantar el paviment (vitrificat o similar)
4. PISTES ESPORTIVES (inclosos els gimnasos si s'escau)
4.1. Neteja de la pista a màquina (horaris a convenir amb el
tècnic o conserge de l'espai)
4.2. ALERTA. La neteja amb màquina de la pista coberta
poliesportiva del Pla de l'Ametller s'ha de fer a diari
5. MAGATZEMS
5.1. Escombrar els paviments
5.2. Buidar les papereres
5.3. Fregar els paviments
5.4. Treure la pols
6. GIMNASOS
6.1. Passar la mopa pel paviment
6.2. Buidar papereres
6.3. Treure taques i fregar el paviment
6.4. Netejar el material esportiu amb productes adequats
6.5. Abrillantar el paviment (vitrificat o similar)
7. CORTINES
7.1. Aspirar-ne la pols sense despenjar-les
7.2. Rentar específicament cadascuna de les cortines, inclòs
penjar-les i despenjar-les, a càrrec de l'adjudicatari
8. DAURATS I METALLS
8.1. Abrillantar amb netejametalls específics i vernissar
9. TAPISSERIES
9.1. Aspiració de la pols amb maquinària adequada
9.2. Treure taques, en cas que n'hi hagi
9.3. Netejar-les a fons amb productes adequats
10. LLUMS, LÀMPADES I CONDUCTES DE VENTILACIÓ
10.1. Repassar interruptors i claus
10.2. Netejar les lluminàries, els difusors, les reixes de ventilació i els aparells de climatització
11. PARETS I SOSTRES
11.1. Treure la pols, les teranyines, les taques menys difícils
11.2. Fregar a fons les rajoles, quan n'hi hagi
11.3. Tractament de parets, de marbre, de fusta, obra vista...
11.4. Treure adhesius, pintades, grafits o taques de les parets
amb productes adequats
12. VIDRES, FINESTRES, BALCONS I PERSIANES
12.1. Netejar els vidres de fàcil accés (1,80 m), tant
exteriorment
com interiorment amb els productes adequats
12.2. Netejar els vidres de difícil accés, tant exteriorment com
interiorment amb els productes i mitjans de seguretat adequats
12.3. Netejar la fusteria interior o exterior de finestres,
balconades i baranes
baranes
12.4. Netejar les lleixes exteriors de finestres i balcons
12.5. Neteja a fons de persianes
13. PORXOS, VORERES I TERRASSES
13.1. Buidar papereres on n'hi hagi
13.2. Escombrar patis interiors d'accés freqüent i diari; recollirne la brossa
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13.3. Zones d’accés i ús comú
13.4. Netejar les embocadures de recollida d'aigua i, quan sigui
necessari a causa de la pluja
14. RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
14.1. Preparació de les escombraries generals del centre,
situant-les al punt exterior de recollida, d'acord amb les
ordenances municipals en cada moment respecte del lloc i
forma de presentació

X
X

X

(*) La freqüència diària de dilluns a diumenge es refereix únicament als pavellons de la Draga, Can Puig
i CFTE la Farga, així com la pista coberta poliesportiva del Pla de l'Ametller i el camp de futbol vell.
Quant als centres esportius (gimnasos) de les escoles, la freqüència diària pot ser de dilluns a divendres,
sempre que no hi hagi cap activitat autoritzada per l'Ajuntament i que s'hagi notificat prèviament a
l'adjudicatària.

HORARIS:
Pavelló de la Draga: 1 netejadora. 28 hores/setmana. Diari. De dilluns a divendres
de 8:00 a 12:00 hores. Dissabtes i diumenges, de 6:00 a 10:00 hores.
Pavelló de la Farga: 2 netejadores. 28 hores/setmana. Diari. De dilluns a divendres,
de 8:00 a 10:00 hores. Dissabtes i diumenges, de 6:00 a 8:00 hores.
Pavelló Pla de l’Ametller: 1 netejadora. 8 hores/setmana. Dilluns a divendres, de
10:00 a 11:00 hores. Dissabtes i diumenges, de 7:30 a 9:00 hores.
Pavelló de Can Puig: 1 netejadora. 10 hores/setmana. De dilluns a divendres, de
10:00 a 11:30 hores. Dissabte de 09:00 a 11:30 hores.
Camp de futbol vell: 1 netejadora. 16 hores/setmana. Dilluns a divendres, de 11:00
a 13:00 hores. Dissabtes i diumenges, de 07:00 a 10:00 hores.
Gimnàs escola Baldiri Reixac: 1 netejadora. 3 hores/setmana. 3 dies a la setmana,
de 16:30 a 17:30 hores.
Gimnàs escola Can Puig: 1 netejadora. 2,5 hores/setmana. 2 dies a la setmana, de
16:30 a 17:45 hores.
Gimnàs escola la Draga: 1 netejadora. 5 hores/setmana. De dilluns a divendres, de
8:00 a 9:00 hores.
Gimnàs escola Pla de l’Ametller: 1 netejadora. 4 hores/setmana. Dilluns, dimarts,
dijous i divendres, de 8:00 a 9:00 hores.
TIPUS 3: oficines i dependències d'accés públic
Biblioteca pública, oficines Casa Consistorial, Jutjat de Pau,
Agència de Promoció Econòmica, Policia Local, Oficina de
turisme de l’Estany
1. LAVABOS
1.1. Neteja i fregar paviments amb detergent
1.2. Desinfectar sanitaris i WC amb lleixiu
1.3. Netejar lavabos amb detergent
1.4. Col·locar sabó, paper higiènic i bobines paper quan no n'hi hagi
1.5. Netejar i esbandir miralls i complements
1.6. Repàs de les rajoles
1.7. Netejar a fons les portes, marcs i finestres
1.8. Netejar a fons l'enrajolat
1.9. Abrillantar paviments
2. DESPATXOS, OFICINES
2.1. Passar la mopa o aspirar el paviment i les catifes
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2.2. Treure la pols del mobiliari i buidar papereres
2.3. Fregar paviment amb detergent
2.4. Repassar els mobles amb un drap, netejar a fons els
mobles amb productes adequats, netejar vidres interiors que
siguin de fàcil accés i netejar vidres del mobiliari
3. VESTÍBULS, PASSADISSOS I ESCALES
3.1. Buidar papereres
3.2. Passar la mopa sobre tot el paviment
3.3. Treure la pols del mobiliari i passamans
3.4. Treure la pols i les ditades de les portes d'accés de vidre
3.5. Fregar el paviment amb detergent
3.6. Escombrar l'accés exterior dels edificis
3.7. Netejar les portes d'accés
3.8. Netejar les catifes
3.9. Abrillantar el paviment (vitrificat o similar)
4. MAGATZEMS
4.1. Neteja general dels magatzems
5. PRESTATGERIES
5.1. Netejar a fons les prestatgeries i altres amb productes
adequats, just fins als llibres, vídeos o altres objectes
5.2. Netejar a fons les prestatgeries i altres amb productes
adequats, i netejar les parts exteriors dels llibres i altres objectes
6. LLUMS, LÀMPADES I CONDUCTES DE VENTILACIÓ
6.1. Repassar interruptors i claus
6.2. Netejar les lluminàries, els difusors, les reixes de ventilació i els
aparells de climatització
6.3. Netejar les làmpades singulars amb productes adequats
7. PARETS I SOSTRES
7.1. Treure la pols, les teranyines, les taques menys difícils
7.2. Tractament de parets, de marbre, de fusta, obra vista...
7.3. Treure adhesius, pintades, grafits o taques de les parets
amb productes adequats
8. VIDRES, FINESTRES, BALCONS I PERSIANES
8.1. Netejar els vidres de fàcil accés (1,80 m), tant exteriorment
com interiorment amb els productes adequats
8.2. Netejar els vidres de difícil accés, tant exteriorment com
interiorment amb els productes i mitjans de seguretat adequats
8.3. Netejar la fusteria interior o exterior de finestres, balconades i
baranes
8.4. Neteja a fons de persianes
9. ENTRADA I TERRASSES
9.1. Buidar papereres i cendrers on n'hi hagi
9.2. Escombrar terrasses d'accés freqüent i diari; recollir-ne
la brossa.
9.3. Escombrar i recollir la brossa dels terrats i terrasses de poc
accés i ús
9.4. Netejar les embocadures de recollida d'aigua i, quan sigui
necessari per efecte de les pluges
10. RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
10.1. Preparació de les escombraries generals del centre, situantles al punt exterior de recollida, d'acord amb les ordenances
municipals vigents en cada moment respecte al lloc i forma
de presentació
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HORARIS:
Oficina de turisme de l’Estany: 1 netejadora. 10,50 hores/setmana. De dilluns a
diumenge, de 9:00 a 10:00 hores i de 14:00 a 14:30 hores.
Casa Consistorial: 2 netejadores. De dilluns a divendres, de 15:00 a 19:30 hores.
Jutjat de Pau: 1 netejadora. 3 hores/setmana. Dilluns, dimecres i divendres, 1 hora
per la tarda.
Biblioteca Pública: 1 netejadora. 18 hores a la setmana. Dilluns, de 7:00 a 11:00
hores. Dimarts i divendres, de 07:00 a 09:30 hores i de 14:00 a 14:30 hores.
Dimecres i dijous, de 06:30 a 09:30 hores i de 14:00 a 14:30 hores. Dissabtes, de
09:00 a 10:00 hores.
Policia Local: 1 netejadora. De dilluns a dissabte, 2,5 hores diàries.
Agència de Promoció Econòmica: 1 netejadora. 5 hores/setmana. De dilluns a
divendres, de 15:30 a 16:30 hores.
TIPUS 4: Teatre Municipal, Auditori de l'Ateneu,
Factoria d'Arts Escèniques i sala d'actes de
l'escola Baldiri Reixac (*)
1. LAVABOS, DUTXES I CAMERINOS
1.1. Neteja i fregar paviments amb detergent
1.2. Desinfectar sanitaris i WC amb lleixiu
1.3. Netejar lavabos amb detergent
1.4. Col·locar sabó, paper higiènic i bobines paper quan no n'hi
hagi
1.5. Netejar i esbandir miralls i complements
1.6. Repàs de les rajoles
1.7. Netejar a fons les portes, marcs i finestres
1.8. Netejar a fons l'enrajolat
1.9. Abrillantar paviments
2. SALA DE TÈCNICS I TAQUILLA
2.1. Passar la mopa o aspirar el paviment i les catifes
2.2. Treure la pols del mobiliari i buidar papereres
2.3. Fregar paviment amb detergent
2.4. Repassar els mobles amb un drap, netejar a fons els
mobles amb productes adequats, netejar vidres interiors que
siguin de fàcil accés i netejar vidres del mobiliari
3. VESTÍBULS, PASSADISSOS, ESCALES, TERRA
DE L'ESCENARI I PLATEA
3.1. Buidar papereres
3.2. Passar la mopa sobre tot el paviment
3.3. Treure la pols del mobiliari i passamans
3.4. Treure la pols i les ditades de les portes d'accés de vidre
3.5. Fregar el paviment amb detergent
3.6. Escombrar l'accés exterior dels edificis
3.7. Netejar les portes d'accés
3.8. Netejar les catifes
3.9. Abrillantar el paviment (vitrificat o similar)
4. MAGATZEMS
4.1. Neteja general dels magatzems
5. CORTINES
5.1. Aspirar-ne la pols sense despenjar-les
5.2. Rentar específicament cadascuna de les cortines, inclòs
penjar-les i despenjar-les, a càrrec de l'adjudicatari

Contractació/Plecs/2016/002_NetejaEdificis.doc
Passeig de la Indústria, 25
Telèfon: 972.57.00.50
17820 – Banyoles (Girona)
FAX: 972.57.49.17
NIF: P1701600G
correu-e: secretaria@ajbanyoles.org

Diari

2
3
Setm. Mes
Anual
c/s
c/any

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ajuntament de Banyoles
Secretaria

JT/ms

DILIGÈNCIA D’APROVACIÓ: Per fer constar que aquest plec de
clàusules particulars ha estat aprovat per acord del Ple de la
Corporació municipal del dia 25 de gener de 2016.
Banyoles, 27 de gener de 2016
El Secretari: Jordi Turon i Serra.

6. DAURATS I METALLS
6.1. Abrillantar amb netejametalls específics i vernissar
7. TAPISSERIES
7.1. Aspiració de la pols amb maquinària adequada
7.2. Treure taques, en cas que n'hi hagi
7.3. Netejar-les a fons amb productes adequats
8. LLUMS, LÀMPADES I CONDUCTES DE VENTILACIÓ
8.1. Repassar interruptors i claus
8.2. Netejar les lluminàries, els difusors, les reixes de
ventilació i els aparells de climatització
8.3. Netejar les làmpades singulars amb productes adequats

X
X
X
X
X
X
X

HORARIS:
Teatre Municipal: 1 netejadora. 10 hores/setmana. De dilluns a divendres, de 12:00
a 14:00 hores.
Auditori de l’Ateneu: 1 netejadora. 10 hores/setmana. De dilluns a divendres, 1,5
hores al matí. Dissabtes, 2,5 hores al matí.
La Factoria d’Arts Escèniques: 1 netejadora. 7 hores/setmana. Dilluns, de 8:00 a
11:00 hores, dimecres i divendres, de 8:00 a 10:00 hores.
Sala d’actes de l’escola Baldiri Reixac: 1 netejadora. 1 hora/setmana. Dimarts de
20:30 a 21:30 hores.
TIPUS 5: escoles públiques: Baldiri Reixac, Can
Puig, la Draga, Pla de l'Ametller (*)

Diari

1.- NETEGES DIÀRIES DE LES AULES I DESPATXOS
1.1. Aules
1.2. Despatxos
1.3. Escales escombrada amb serradures segons paviment)
1.4. Vestíbuls, passadissos i ascensors
1.5. Treure la pols del mobiliari (taules, cadires, etc.)
2. FREGAT DE TERRES (amb especial cur de racons i
sota mobles
2.1. Aules i passadissos, amb especial incidència en les aules
i espais d'Educació Infantil
2.2. WC i lavabos (interiors i exteriors)
2.3. Despatxos
2.4. Vestíbuls i entrades
2.5. Escales i ascensors
2.6. Abrillantament paviments
3. RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I ABOCAMENT
A CONTENIDORS
3.1. Buidar papereres
3.2. Recollida d'escombraries i abocament de contenidors
4. NETEJA DE LAVABOS
4.1. Neteja d'aparells sanitaris, aigüeres, miralls, etc.
4.2. Repàs de les rajoles
4.3. Col·locació de sabó, paper WC.
4.4. Neteja a fons de superfícies enrajolades
5. NETEGES GENERALS I VIDRES
5.1. Neteja de passamans, poms i portes, així com les fustes
que hi hagi a mitja alçada de les parets dels aularis.
5.2. Neteja a fons de pissarres, mobiliari, lleixes, etc.
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5.3. Neteja i fregat a fons de taules i cadires de les aules i
altres dependències

X

5.4. Treure la pols, adhesius, teranyines, taques de les
parets i sostres
5.5. Vidres interiors i exteriors de fàcil accés (sense escales
especials)
5.6. Vidres interiors i exteriors de difícil accés
5.7. Neteja de difusor, lluminàries, reixes de ventilació i
climatització
5.8. Neteja a fons de radiadors, extintors, reixes de
ventilació i aparells de climatització
5.9. Neteja de persianes interiors
6. MENJADORS I CUINES
6.1. Neteja general del menjador i cuina

X
X
X
X
X
X
X

(Habitualment anirà a càrrec de l'empresa responsable del
servei d'àpats de l'escola, però caldrà que ordinàriament es
netegi un cop al mes. Durant les vacances escolars (Nadal,
Setmana Santa, Estiu, etc.), i sempre que hi hagi activitats
organitzades o autoritzades per l'Ajuntament (casals,
estades, etc.) caldrà incrementar la neteja general a una
freqüència diària
X
(*) Els gimnasos s'han valorat com a centres esportius a la tipologia 1.

HORARIS:
Escola de Can Puig: 4 netejadores. 90 hores/setmana. De dilluns a divendres. Una
netejadora de 6:00 a 9:00. 3 netejadores de 17:00 a 22:00 hores.
Escola de la Draga: 4 netejadores. 100 hores/setmana. De dilluns a divendres. De
17:00 a 22:00.
Escola Baldiri Reixac: 4 netejadores. 90 hores/setmana. De dilluns a divendres. Una
netejadora de 6:00 a 9:00. 3 netejadores de 17:00 a 22:00 hores.
Escola Pla de l’Ametller: 4 netejadores. 105 hores/setmana. De dilluns a divendres.
3 netejadores de 16:30 a 22:00. 1 netejadora de dilluns a divendres de 17:30 a
22:00 hores.
Escola Camins: 1 netejadora. 25 hores/setmana. De dilluns a divendres, de 17:00 a
22:00 hores.
5.3. Obligacions específiques de la tipologia 2 (pavellons, gimnasos (inclosos els de
les escoles) i centres esportius
La freqüència diària de dilluns a diumenge es refereix únicament als pavellons de la
Draga, Can Puig i CFTE la Farga, així com la pista coberta poliesportiva del Pla de
l’Ametller i el camp de futbol vell. Quant als centres esportius (gimnasos) de les
escoles, la freqüència diària es pot concentrar de dilluns a divendres, sempre que
no hi hagi cap activitat autoritzada per l’Ajuntament i que s’hagi notificat
prèviament a l’adjudicatària.
Pel que a la neteja de les pistes dels pavellons de la Draga, Can Puig i CFTE la
Farga s’efectuaran amb una màquina específica amb una freqüència de tres cops
l’any (superfícies ombrejades en els plànols adjunts).
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Ara bé, quant a la pista del pavelló del Pla de l’Ametller, així com les pistes dels
gimnasos de les escoles, la freqüència ha de ser diària amb els mitjans que el
concessionari cregui més adients.
5.4. Obligacions específiques de la tipologia 3 (Oficina de Turisme de l’estany)
L’empresa adjudicatària caldrà que tingui en compte la temporada d’estiu i la
temporada d’hivern d’aquest equipament. Així, l’horari de la neteja del dia 1 d’abril
(o setmana santa si s’escau abans) fins a 15 de setembre haurà de ser de 9 a 10 i
de 14 a 15 hores, amb una freqüència diària. La resta de l’any la neteja s’haurà
d’efectuar de 9 a 10 i de 14 a 14:30 hores, també amb una freqüència diària.
En conseqüència, l’adjudicatari haurà d’acabar d’adaptar, si s’escau, la planificació
que hagi previst segons aquestes necessitats, d’acord amb els tècnics municipals.
També l’adjudicatari haurà de poder flexibilitzar la seva proposta en funció de les
possibles modificacions en l’horari o de les necessitats dels equipaments.
5.5. Obligacions específiques de la tipologia 4 (Teatre Municipal, Auditori de
l’Ateneu, la Factoria d’Arts Escèniques i sala d’actes de l’escola Baldiri Reixac)
Cal tenir en compte que aquest tipus d’edificis, en especial el Teatre, l’Auditori i la
Factoria, tenen una major afluència d’usuaris en horaris nocturns i caps de
setmana. Per tant, en casos concrets i prèvia notificació a l’adjudicatari caldrà
adaptar els horaris i la planificació de treball d’acord amb això, en cas que
l’Ajuntament de Banyoles ho cregués oportú.
5.6. Obligacions específiques de la tipologia 5 (escoles públiques)
a) Períodes de vacances escolars (Nadal, Setmana Santa, estiu, etc.)
S’ha de procurar que les freqüències superiors a les mensuals coincideixin, segons
el cas, dins dels períodes de vacances de l’any, ja que és quan els centres no tenen
docència. Cal prestar especial atenció als períodes d’estiu per tal que quan comenci
el nou curs escolar tot estigui net. Caldrà planificar aquestes neteges amb antelació
suficient i coordinar-ho amb els centre escolars (direcció).
b) Activitats extraescolars
Caldrà que l’empresa adjudicatària es faci càrrec de la neteja de les activitats
extraescolars com poden ser els casals d’estiu, estades i altres activitats
organitzades per l’Ajuntament. No obstant això, l’escola tindrà cura de coordinar
adequadament tant l’organització dels casals, com l’ocupació dels espais (per
exemple, intentant ocupar aules i espais concrets que no es dispersin per tot
l’edifici, a fi de facilitar les tasques de neteja al personal).
c) Neteja de menjadors i cuines
Habitualment, anirà a càrrec de l’empresa responsable del servei d’àpats de
l’escola, però caldrà que, ordinàriament, es netegi un cop al mes. Durant les
vacances escolars, i sempre que hi hagi activitats organitzades o autoritzades per
l’Ajuntament, s’haurà de fer la neteja amb una freqüència diària.
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d) Neteja de vidres
Serà prioritària la seguretat de les netejadores i els especialistes en la neteja dels
vidres.
Quan la neteja de vidres es realitzi des de l’exterior i es trobin a una alçada
superior als 6 metres, serà obligatori disposar de:
a) Una plataforma de manteniment, amb una amplada mínima de 400 mm i una
barrera de protecció mínima de 1200 mm d’alçada. La part superior del vidre ha
d’estar a una alçada respecte del nivell de la plataforma que no excedeixi
l’alçada requerida en els procediments normals de neteja i manteniment.
b) Equipaments d’accés especial, com gòndoles, escales, arnesos, .... i la
instal·lació de punts fixos d’ancoratge en l’edifici que garanteixin una resistència
adequada.
Quan la neteja de vidres es realitzi des de l’interior, es podrà fer sempre i quan mai
es tregui més de la meitat del cos a fora sense que el treballador porti un cinturó
de seguretat lligat a un punt d’ancoratge i s’haurà de fer servir una perxa o estri
per allargar.
No obstant això, l’adjudicatari podrà proposar altres mesures per la neteja de
vidres de difícil accés.
5.7. També aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària aquelles neteges d’obra que
siguin necessàries inicialment per a la posada en marxa de nous espais o espais
rehabilitats o reformats.
5.8. El concessionari podrà demanar a les escoles la col·laboració per facilitar la
feina a les netejadores que realitzen la neteja, en el sentit de deixar les cadires ben
posades, el material més o menys endreçat,...
5.9. L’empresa adjudicatària podrà presentar una modificació dels horaris
establerts si per la seva logística o per l’increment de l’eficiència del servei ho
aconsellin, que hauran de ser aprovats per l’òrgan de contractació.
6. FITXES DE SEGUIMENT TRIMESTRAL DEL SERVEI DE NETEJA DELS
EDIFICIS EQUIPAMENTS PER TIPUS
TIPUS 1 TIPUS 2 TIPUS 3 –
TIPUS 4 –
TIPUS 5 –

Nau de la brigada municipal i dipòsit de vehicles
Pavellons, gimnasos (inclosos els de les escoles) i centres esportius.
Oficines Casa Consistorial, Biblioteca Pública, Policia Local, Oficina de
turisme de l’Estany, Agència de Promoció Econòmica i Jutjat de Pau
Teatre municipal, Auditori de l’Ateneu, la Factoria d’Arts Escèniques i
sala d’actes escola Baldiri Reixac.
Escoles públiques: Can Puig, la Draga, Baldiri Reixac, Pla de l’Ametller
i Camins.
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Fitxa
de
seguiment
trimestral
del
servei
de
neteja
dels
edificis/equipaments del TIPUS 1 (mesos de març-juny-setembre-desembre)
DADES GENERALS
Centre:

Data:

Responsable:

Càrrec:

REALITZACIÓ DE LES TASQUES DE NETEJA
(marqueu amb una “X” el que procedeixi en cada cas)

Compliment de les freqüències diàries
Compliment de les freqüències setmanals
Compliment de les freqüències mensuals
Compliment de les freqüències més periòdiques
Cobertura de les baixes o substitucions personal
Subministrament adequat del material de neteja
Resolució d’incidències (nivell de supervisió per
part de l’empresa)
OBSERVACIONS

Signatura:
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TIPUS 1: Naus, dipòsits i magatzems (Nau Brigada i
2
3
Diari
Setm. Mes
Anual
c/s
c/any
dipòsit de vehicles).
1. LAVABOS I DUTXES
1.1. Neteja i fregar paviments amb detergent
1.2. Desinfectar sanitaris i WC amb lleixiu
1.3. Netejar lavabos amb detergent
1.4. Col·locar paper higiènic i bobines paper quan no n'hi hagi
1.5. Netejar i esbandir miralls i complements
1.6. Repàs de les rajoles
1.7. Netejar a fons les portes, marcs i finestres
1.8. Netejar a fons l'enrajolat
1.9. Abrillantar paviments
2. DESPATXOS, OFICINES I SALES ANNEXES
2.1. Passar la mopa o aspirar el paviment i les catifes
2.2. Treure la pols del mobiliari i buidar papereres.
2.3. Fregar paviment amb detergent
2.4. Repassar els mobles amb un drap, netejar a fons els
mobles amb productes adequats, netejar vidres interiors que
siguin de fàcil accés i netejar vidres del mobiliari
3. MAGATZEMS
3.1. Neteja general (treure pols, escombrar i fregar)
4. LLUMS, LÀMPADES I CONDUCTES DE VENTILACIÓ
4.1. Repassar interruptors i claus
4.2. Netejar les lluminàries, els difusors, les reixes de ventilació i els aparells de climatització
5. PARETS I SOSTRES
5.1. Treure la pols, les teranyines, les taques menys difícils
5.2. Fregar a fons les rajoles, quan n'hi hagi
5.3. Tractament de parets, de marbre, de fusta, obra vista...
5.4. Treure adhesius, pintades, grafits o taques de les parets
amb productes adequats
6. VIDRES, FINESTRES, BALCONS I PERSIANES
6.1. Netejar els vidres de fàcil accés (1,80 m), tant exteriorment
com interiorment amb els productes adequats
6.2. Netejar els vidres de difícil accés, tant exteriorment com
interiorment amb els productes i mitjans de seguretat adequats
6.3. Netejar la fusteria interior o exterior de finestres, balconades i
baranes
6.4. Netejar les lleixes exteriors de finestres i balcons
6.5. Neteja a fons de persianes
7. RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
7.1. Preparació de les escombraries generals del centre, situantles al punt exterior de recollida, d'acord amb les ordenances
municipals vigents en cada moment respecte al lloc i forma
de presentació
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Fitxa
de
seguiment
trimestral
del
servei
de
neteja
dels
edificis/equipaments del TIPUS 2 (mesos de març-juny-setembre-desembre)
DADES GENERALS
Centre:

Data:

Responsable:

Càrrec:

REALITZACIÓ DE LES TASQUES DE NETEJA
(marqueu amb una “X” el que procedeixi en cada cas)

Compliment de les freqüències diàries
Compliment de les freqüències setmanals
Compliment de les freqüències mensuals
Compliment de les freqüències més periòdiques
Cobertura de les baixes o substitucions personal
Subministrament adequat del material de neteja
Resolució d’incidències (nivell de supervisió per
part de l’empresa)
OBSERVACIONS

Signatura:
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Diari: de

TIPUS 2: Pavellons, gimnasos (inclosos els de les dilluns a 2
3
Setm. Mes
Anual
diumenge c/s.
c/any
escoles) i centres esportius.
(*)

1. LAVABOS I DUTXES
1.1. Neteja i fregar paviments amb detergent
1.2. Desinfectar sanitaris i WC amb lleixiu
1.3. Col·locar sabó, paper higiènic i bobines paper quan no n'hi
hagi
1.4. Netejar i esbandir miralls i complements
1.5. Repàs de les rajoles
1.6. Netejar a fons les portes, marcs i finestres
1.7. Netejar a fons l'enrajolat
1.8. Abrillantar paviments
2. DESPATXOS, OFICINES I SALES ANNEXES
2.1. Passar la mopa o aspirar el paviment i les catifes
2.2. Treure la pols del mobiliari i buidar papereres i cendrers
2.3. Fregar paviment amb detergent
2.4. Repassar els mobles amb un drap, netejar a fons els
mobles amb productes adequats, netejar vidres interiors que
siguin de fàcil accés i netejar vidres del mobiliari
3. VESTÍBULS, PASSADISSOS I ESCALES
3.1. Buidar papereres
3.2. Passar la mopa sobre tot el paviment
3.3. Treure la pols del mobiliari i passamans
3.4. Treure la pols i les ditades de les portes d'accés de vidre
3.5. Fregar el paviment amb detergent
3.6. Escombrar l'accés exterior dels edificis
3.7. Netejar les portes d'accés
3.8. Netejar les catifes
3.9. Abrillantar el paviment (vitrificat o similar)
4. PISTES ESPORTIVES (inclosos els gimnasos si s'escau)
4.1. Neteja de la pista a màquina (horaris a convenir amb el
tècnic o conserge de l'espai)
4.2. ALERTA. La neteja amb màquina de la pista coberta
poliesportiva del Pla de l'Ametller s'ha de fer a diari
5. MAGATZEMS
5.1. Escombrar els paviments
5.2. Buidar les papereres
5.3. Fregar els paviments
5.4. Treure la pols
6. GIMNASOS
6.1. Passar la mopa pel paviment
6.2. Buidar papereres
6.3. Treure taques i fregar el paviment
6.4. Netejar el material esportiu amb productes adequats
6.5. Abrillantar el paviment (vitrificat o similar)
7. CORTINES
7.1. Aspirar-ne la pols sense despenjar-les
7.2. Rentar específicament cadascuna de les cortines, inclòs
penjar-les i despenjar-les, a càrrec de l'adjudicatari
8. DAURATS I METALLS
8.1. Abrillantar amb netejametalls específics i vernissar
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9. TAPISSERIES
9.1. Aspiració de la pols amb maquinària adequada
9.2. Treure taques, en cas que n'hi hagi
9.3. Netejar-les a fons amb productes adequats
10. LLUMS, LÀMPADES I CONDUCTES DE VENTILACIÓ
10.1. Repassar interruptors i claus
10.2. Netejar les lluminàries, els difusors, les reixes de ventilació i els aparells de climatització
11. PARETS I SOSTRES
11.1. Treure la pols, les teranyines, les taques menys difícils
11.2. Fregar a fons les rajoles, quan n'hi hagi
11.3. Tractament de parets, de marbre, de fusta, obra vista...
11.4. Treure adhesius, pintades, grafits o taques de les parets
amb productes adequats
12. VIDRES, FINESTRES, BALCONS I PERSIANES
12.1. Netejar els vidres de fàcil accés (1,80 m), tant
exteriorment
com interiorment amb els productes adequats
12.2. Netejar els vidres de difícil accés, tant exteriorment com
interiorment amb els productes i mitjans de seguretat adequats
12.3. Netejar la fusteria interior o exterior de finestres,
balconades i baranes
baranes
12.4. Netejar les lleixes exteriors de finestres i balcons
12.5. Neteja a fons de persianes
13. PORXOS, VORERES I TERRASSES
13.1. Buidar papereres on n'hi hagi
13.2. Escombrar patis interiors d'accés freqüent i diari; recollirne la brossa
13.3. Zones d’accés i ús comú
13.4. Netejar les embocadures de recollida d'aigua i, quan sigui
necessari a causa de la pluja
14. RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
14.1. Preparació de les escombraries generals del centre,
situant-les al punt exterior de recollida, d'acord amb les
ordenances municipals en cada moment respecte del lloc i
forma de presentació

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

(*) La freqüència diària de dilluns a diumenge es refereix únicament als pavellons de la Draga, Can Puig
i CFTE la Farga, així com la pista coberta poliesportiva del Pla de l'Ametller i el camp de futbol vell.
Quant als centres esportius (gimnasos) de les escoles, la freqüència diària pot ser de dilluns a divendres,
sempre que no hi hagi cap activitat autoritzada per l'Ajuntament i que s'hagi notificat prèviament a
l'adjudicatària.
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Fitxa
de
seguiment
trimestral
del
servei
de
neteja
dels
edificis/equipaments del TIPUS 3 (mesos de març-juny-setembre-desembre)
DADES GENERALS
Centre:

Data:

Responsable:

Càrrec:

REALITZACIÓ DE LES TASQUES DE NETEJA
(marqueu amb una “X” el que procedeixi en cada cas)

Compliment de les freqüències diàries
Compliment de les freqüències setmanals
Compliment de les freqüències mensuals
Compliment de les freqüències més periòdiques
Cobertura de les baixes o substitucions personal
Subministrament adequat del material de neteja
Resolució d’incidències (nivell de supervisió per
part de l’empresa)
OBSERVACIONS

Signatura:
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TIPUS 3: oficines i dependències d'accés públic (Casa
Consistorial, Biblioteca Pública, Policial Local, oficina
de turisme de l’estany, Agència de Promoció
2
3
Econòmica i Jutjat de Pau
Diari c/s Setm. Mes c/any Anual
1. LAVABOS
1.1. Neteja i fregar paviments amb detergent
1.2. Desinfectar sanitaris i WC amb lleixiu
1.3. Netejar lavabos amb detergent
1.4. Col·locar sabó, paper higiènic i bobines paper quan no n'hi hagi
1.5. Netejar i esbandir miralls i complements
1.6. Repàs de les rajoles
1.7. Netejar a fons les portes, marcs i finestres
1.8. Netejar a fons l'enrajolat
1.9. Abrillantar paviments
2. DESPATXOS, OFICINES
2.1. Passar la mopa o aspirar el paviment i les catifes
2.2. Treure la pols del mobiliari i buidar paperes
2.3. Fregar paviment amb detergent
2.4. Repassar els mobles amb un drap, netejar a fons els
mobles amb productes adequats, netejar vidres interiors que
siguin de fàcil accés i netejar vidres del mobiliari
3. VESTÍBULS, PASSADISSOS I ESCALES
3.1. Buidar papereres
3.2. Passar la mopa sobre tot el paviment
3.3. Treure la pols del mobiliari i passamans
3.4. Treure la pols i les ditades de les portes d'accés de vidre
3.5. Fregar el paviment amb detergent
3.6. Escombrar l'accés exterior dels edificis
3.7. Netejar les portes d'accés
3.8. Netejar les catifes
3.9. Abrillantar el paviment (vitrificat o similar)
4. MAGATZEMS
4.1. Neteja general dels magatzems
5. PRESTATGERIES
5.1. Netejar a fons les prestatgeries i altres amb productes
adequats, just fins als llibres, vídeos o altres objectes
5.2. Netejar a fons les prestatgeries i altres amb productes
adequats, i netejar les parts exteriors dels llibres i altres objectes
6. LLUMS, LÀMPADES I CONDUCTES DE VENTILACIÓ
6.1. Repassar interruptors i claus
6.2. Netejar les lluminàries, els difusors, les reixes de ventilació i els
aparells de climatització
6.3. Netejar les làmpades singulars amb productes adequats
7. PARETS I SOSTRES
7.1. Treure la pols, les teranyines, les taques menys difícils
7.2. Tractament de parets, de marbre, de fusta, obra vista...
7.3. Treure adhesius, pintades, grafits o taques de les parets
amb productes adequats
8. VIDRES, FINESTRES, BALCONS I PERSIANES
8.1. Netejar els vidres de fàcil accés (1,80 m), tant exteriorment
com interiorment amb els productes adequats
8.2. Netejar els vidres de difícil accés, tant exteriorment com
interiorment amb els productes i mitjans de seguretat adequats
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8.3. Netejar la fusteria interior o exterior de finestres, balconades i
baranes
8.4. Neteja a fons de persianes
9. ENTRADA I TERRASSES
9.1. Buidar papereres i cendrers on n'hi hagi
9.2. Escombrar terrasses d'accés freqüent i diari; recollir-ne
la brossa.
9.3. Escombrar i recollir la brossa dels terrats i terrasses de poc
accés i ús
9.4. Netejar les embocadures de recollida d'aigua i, quan sigui
necessari per efecte de les pluges
10. RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
10.1. Preparació de les escombraries generals del centre, situantles al punt exterior de recollida, d'acord amb les ordenances
municipals vigents en cada moment respecte al lloc i forma
de presentació
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Fitxa
de
seguiment
trimestral
del
servei
de
neteja
dels
edificis/equipaments del TIPUS 4 (mesos de març-juny-setembre-desembre)
DADES GENERALS
Centre:

Data:

Responsable:

Càrrec:

REALITZACIÓ DE LES TASQUES DE NETEJA
(marqueu amb una “X” el que procedeixi en cada cas)

Compliment de les freqüències diàries
Compliment de les freqüències setmanals
Compliment de les freqüències mensuals
Compliment de les freqüències més periòdiques
Cobertura de les baixes o substitucions personal
Subministrament adequat del material de neteja
Resolució d’incidències (nivell de supervisió per
part de l’empresa)
OBSERVACIONS

Signatura:
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TIPUS 4: Teatre Municipal, Auditori de l'Ateneu,
Factoria d'Arts Escèniques i sala d'actes de
l'escola Baldiri Reixac (*)
1. LAVABOS, DUTXES I CAMERINOS
1.1. Neteja i fregar paviments amb detergent
1.2. Desinfectar sanitaris i WC amb lleixiu
1.3. Netejar lavabos amb detergent
1.4. Col·locar sabó, paper higiènic i bobines paper quan no n'hi
hagi
1.5. Netejar i esbandir miralls i complements
1.6. Repàs de les rajoles
1.7. Netejar a fons les portes, marcs i finestres
1.8. Netejar a fons l'enrajolat
1.9. Abrillantar paviments
2. SALA DE TÈCNICS I TAQUILLA
2.1. Passar la mopa o aspirar el paviment i les catifes
2.2. Treure la pols del mobiliari i buidar papereres
2.3. Fregar paviment amb detergent
2.4. Repassar els mobles amb un drap, netejar a fons els
mobles amb productes adequats, netejar vidres interiors que
siguin de fàcil accés i netejar vidres del mobiliari
3. VESTÍBULS, PASSADISSOS, ESCALES, TERRA
DE L'ESCENARI I PLATEA
3.1. Buidar papereres
3.2. Passar la mopa sobre tot el paviment
3.3. Treure la pols del mobiliari i passamans
3.4. Treure la pols i les ditades de les portes d'accés de vidre
3.5. Fregar el paviment amb detergent
3.6. Escombrar l'accés exterior dels edificis
3.7. Netejar les portes d'accés
3.8. Netejar les catifes
3.9. Abrillantar el paviment (vitrificat o similar)
4. MAGATZEMS
4.1. Neteja general dels magatzems
5. CORTINES
5.1. Aspirar-ne la pols sense despenjar-les
5.2. Rentar específicament cadascuna de les cortines, inclòs
penjar-les i despenjar-les, a càrrec de l'adjudicatari
6. DAURATS I METALLS
6.1. Abrillantar amb netejametalls específics i vernissar
7. TAPISSERIES
7.1. Aspiració de la pols amb maquinària adequada
7.2. Treure taques, en cas que n'hi hagi
7.3. Netejar-les a fons amb productes adequats
8. LLUMS, LÀMPADES I CONDUCTES DE VENTILACIÓ
8.1. Repassar interruptors i claus
8.2. Netejar les lluminàries, els difusors, les reixes de
ventilació i els aparells de climatització
8.3. Netejar les làmpades singulars amb productes adequats
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9. PARETS I SOSTRES
9.1. Treure la pols, les teranyines, les taques menys difícils
9.2. Fregar a fons les rajoles, quan n'hi hagi
9.3. Tractament de parets, de marbre, de fusta, obra vista...
9.4. Treure adhesius, pintades, grafits o taques de les parets
amb productes adequats
10. VIDRES, FINESTRES, BALCONS I PERSIANES
10.1. Netejar els vidres de fàcil accés (1,80 m), tant
exteriorment
com interiorment amb els productes adequats

X
X
X
X

X

10.2. Netejar els vidres de difícil accés, tant exteriorment com
interiorment amb els productes i mitjans de seguretat
adequats
10.3. Netejar la fusteria interior o exterior de finestres,
balconades i baranes
10.4. Netejar les lleixes exteriors de finestres i balcons
10.5. Neteja a fons de persianes
11. RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
11.1. Preparació de les escombraries generals del centre,
situant-les al punt exterior de recollida, d'acord amb les
ordenances municipals vigents en cada moment respecte del
lloc i forma de presentació.

X
X
X
X

X

(*) Cal tenir en compte que aquest tipus d'edificis, sobretot el Teatre, Auditori i Factoria, tenen una
major afluència d'usuaris en horaris nocturns i caps de setmana. Per tant, caldrà adaptar els horaris i la
planificació de treball d'acord amb això.
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Fitxa
de
seguiment
trimestral
del
servei
de
neteja
dels
edificis/equipaments del TIPUS 5 (mesos de març-juny-setembre-desembre)
DADES GENERALS
Centre:

Data:

Responsable:

Càrrec:

REALITZACIÓ DE LES TASQUES DE NETEJA
(marqueu amb una “X” el que procedeixi en cada cas)

Compliment de les freqüències diàries
Compliment de les freqüències setmanals
Compliment de les freqüències mensuals
Compliment de les freqüències més periòdiques
Cobertura de les baixes o substitucions personal
Subministrament adequat del material de neteja
Resolució d’incidències (nivell de supervisió per
part de l’empresa)
OBSERVACIONS

Signatura:
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TIPUS 5: escoles públiques: Baldiri Reixac, Can
Puig, la Draga, Pla de l'Ametller (*)

Diari

1.- NETEGES DIÀRIES DE LES AULES I DESPATXOS
1.1. Aules
X
1.2. Despatxos
X
1.3. Escales escombrada amb serradures segons paviment)
X
1.4. Vestíbuls, passadissos i ascensors
X
1.5. Treure la pols del mobiliari (taules, cadires, etc.)
X
2. FREGAT DE TERRES (amb especial cur de racons i
sota mobles
2.1. Aules i passadissos, amb especial incidència en les aules
i espais d'Educació Infantil
X
2.2. WC i lavabos (interiors i exteriors)
X
2.3. Despatxos
2.4. Vestíbuls i entrades
X
2.5. Escales i ascensors
2.6. Abrillantament paviments
3. RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I ABOCAMENT
A CONTENIDORS
3.1. Buidar papereres
X
3.2. Recollida d'escombraries i abocament de contenidors
X
4. NETEJA DE LAVABOS
4.1. Neteja d'aparells sanitaris, aigüeres, miralls, etc.
X
4.2. Repàs de les rajoles
4.3. Col·locació de sabó, paper WC.
X
4.4. Neteja a fons de superfícies enrajolades
5. NETEGES GENERALS I VIDRES
5.1. Neteja de passamans, poms i portes, així com les fustes
que hi hagi a mitja alçada de les parets dels aularis.
5.2. Neteja a fons de pissarres, mobiliari, lleixes, etc.
5.3. Neteja i fregat a fons de taules i cadires de les aules i
altres dependències
5.4. Treure la pols, adhesius, teranyines, taques de les
parets i sostres
5.5. Vidres interiors i exteriors de fàcil accés (sense escales
especials)
5.6. Vidres interiors i exteriors de difícil accés
5.7. Neteja de difusor, lluminàries, reixes de ventilació i
climatització
5.8. Neteja a fons de radiadors, extintors, reixes de
ventilació i aparells de climatització
5.9. Neteja de persianes interiors
6. MENJADORS I CUINES
6.1. Neteja general del menjador i cuina
(Habitualment anirà a càrrec de l'empresa responsable del
servei d'àpats de l'escola, però caldrà que ordinàriament es
netegi un cop al mes. Durant les vacances escolars (Nadal,
Setmana Santa, Estiu, etc.), i sempre que hi hagi activitats
organitzades o autoritzades per l'Ajuntament (casals,
estades, etc.) caldrà incrementar la neteja general a una
freqüència diària
X
(*) Els gimnasos s'han valorat com a centres esportius a la tipologia
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7. PLÀNOLS DE SUPERFÍCIES DELS EDIFICIS MUNICIPALS I ALTRES
EQUIPAMENTS
Consten en arxius apart d’aquest plec els següents plànols:
equipament
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Dipòsit de vehicles-wc
Nau Brigada
Pavelló de La Draga
Pavelló de Can Puig
CTE La Farga (Pavelló Farga)
Gimnàs escola Mn. Baldiri Reixac
Gimnàs escola Can Puig
Gimnàs escola La Draga
Gimnàs escola Pla de l’Ametller
Vestidors camp de futbol vell
Pista coberta poliesportiva Pla Ametller
Biblioteca pública
Oficines Casa Consistorial
Jutjat de Pau
Agència de Promoció Econòmica (APE)
Oficina de Turisme de l’Estany
Policia Local
Teatre Municipal
Auditori de l’Ateneu
La Factoria d’Arts Escèniques
Sala d’actes escola Mn. Baldiri Reixac
Escola Can Puig
Escola La Draga
Escola Mn. Baldiri Reixac
Escola Pla de l’Ametller
Escola Camins

nom arxiu
pdf
001_DipositVehicles-wc
002_NauBrigada
003_PavelloDraga
004_PavelloCanPuig
005_PavelloFarga
006_GimmasEscolaBReixac
007_GimnasEscolaCanPuig
008_GimnasEscolaDraga
009_GimnasEscolaPlaAmetller
010_VestidorsCampFutbolVell
011_PistaPlaAmetller
012_Biblioteca
013_OficinesCasaConsistorial
014_JutjatPau
015_APE
016_OficinaTurismeEstany
017_PoliciaLocal
018_TeatreMunicipal
019_AuditoriAteneu
020_FactoriaArtsEsceniques
021_SalaActesEscolaBReixac
022_EscolaCanPuig
023_EscolaDraga
024_EscolaBReixac
025_EscolaPlaAmetller
026_EscolaCamins
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ANNEX 2. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
Dades del declarant
Nom i cognoms

DNI/NIF

Domicili

Població

Codi postal

Telèfon

Actuant en nom propi
Actuant en representació
Dades de l’empresa (si s’actua en la seva representació)
Nom

NIF

Domicili social

Població

Codi postal

Telèfon

Licitació
Contractació de serveis de neteja d’edificis municipals i altres equipaments que
depenen de l’Ajuntament de Banyoles.
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT que l’empresa que represento o,
si és el cas, l’empresari declarant:
a) Està facultada per a contractar amb l'Administració, ja que té personalitat
jurídica i plena capacitat d’obrar d’acord amb el que s’estableix a l’article 54 del
TRLCSP.
b) La finalitat o activitat de l’empresa té relació directa amb l’objecte del contracte,
segons resulta dels seus estatuts o regles funcionals.
c) Disposa de la corresponent habilitació empresarial i professional exigida en el
plec de clàusules particulars de la referida contractació.
d) La persona que compareix i signa les proposicions té poder bastant per
representar l’empresa i que aquest poder ha estat atorgat davant fedatari públic,
inscrit en el registre oficial corresponent, es troba vigent i no ha estat revocat.
e) Disposa de la classificació empresarial o, segons el cas, dels requisits de
solvència econòmica, financera i tècnica o professional exigits per a aquesta
contractació.
f) No es troba compresa en cap de les circumstàncies assenyalades en l’article 60
del TRLCSP i està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social, de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14
del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques,
aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, així com els requisits i
obligacions exigits per la normativa vigent en matèria laboral, règim d’obertura,
instal·lació i funcionament legal i en particular tota normativa de prevenció de
riscos laborals.
g) No forma part dels òrgans de govern o administració d’aquesta societat cap
persona d’aquelles a les que fa referència (la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació
de conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrec de
l’Administració General de l’Estat, així com la Llei 12/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat; la Llei
13/2005, de règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs de la Generalitat; la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
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administracions públiques i la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim
electoral general.
h) Si s’escau, com a empresa estrangera, i en cas que el contracte s’executi a
Espanya, aquesta es sotmetrà a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de
qualsevol ordre, per totes les incidències que de manera directa o indirecta
poguessin sorgir del contracte, amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional
estranger que pogués correspondre-li.
i) La informació i documents aportats en els sobres tancats exigits en la licitació són
absolutament certs i en tota la documentació continguda en cadascun d’ells no
figura cap informació que permeti conèixer el contingut de les proposicions i ofertes
contingudes en els altres sobres.
j) La bústia electrònica on realitzar, a tots els efectes legals oportuns, les
comunicacions i notificacions en el procés de licitació i, si s’escau, els posteriors
tràmits d’adjudicació, formalització, modificació, negociació i extinció normal o
anormal del contracte és a:
- Adreça
de
correu
electrònic:
- Telèfon mòbil per a rebre l’avís per
SMS:
k) Autoritzo a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans
administratius competents les dades o documents registrals, així com les dades
fiscals necessàries existents a bases de dades i altres fons consultables, que es
requereixin per procedir, en el seu cas a l’adjudicació del contracte.
l) Es compromet a, en el cas de ser proposada com a adjudicatària el contracte o
en qualsevol moment que se la requereixi, acreditar la possessió i validesa dels
documents justificatius de les condicions d’aptitud, capacitat i solvència exigits en
aquest contracte, que reuneix en la data de finalització del termini de presentació
de proposicions per a aquesta contractació.
I per a que consti signo aquesta declaració responsable.
(lloc i data)
Signatura del declarant

Avís important:
La inexactitud, la falsedat o l’omissió de qualsevol de les dades i
que s’incorporin a la declaració responsable determinarà l’exclusió
licitador des del moment en què es tingui constància d’aquests fets,
de les responsabilitats penals, civils o administratives que poguessin
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manifestacions
automàtica del
sense perjudici
correspondre.
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ANNEX 3. MODEL D’AVAL BANCARI
_____________________ (raó social de l'entitat de crèdit) ______, NIF ________ i
domicili, a efectes de notificacions i requeriment a _______________
carrer/plaça/avinguda ______________ CP _______ i en el seu nom
_____________ (nom i cognoms del/s apoderat/s) ________ amb poders suficients per
obligar-lo en aquest acte, segons resulta de la validació de poders que es detalla a
la part inferior d'aquest document.
AVALA
a __________________ (nom de la persona o entitat jurídica avalada) ___________ amb
NIF ___________ en virtut del que disposa l’article 95 del RDL 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, per tal de respondre de les obligacions següents:
GARANTIA DEFINITIVA de l’adjudicació del contracte de _________________
(indicació de l'objecte del contracte)
Davant: L’ AJUNTAMENT DE BANYOLES.
Per import de _________________ € (en lletres: __________ Euros amb _____cèntims).
L’entitat avaladora declara sota la seva responsabilitat que acompleix els requisits
previstos a l’article 56.2 del Reglament General de la Llei de contractes de les
administracions públiques.
Aquest aval s'atorga solidàriament respecte a l'obligat principal, amb renúncia
expressa al benefici d'excussió, amb subjecció als termes previstos a la legislació de
contractes del sector públic i de les seves normes de desplegament.
El present aval continuarà en vigor fins que l’AJUNTAMENT DE BANYOLES o qui
sigui legalment habilitat en nom seu a fer-ho, autoritzi la seva cancel·lació o
devolució, d’acord amb el que estableix la Llei de contractes del sector públic i
legislació complementària.
Número d’inscripció al registre d’avals de l’entitat.
(Lloc i data)
(Raó social de l’entitat)
(Signatura dels apoderats)

Validació de poders per l’Assessoria Jurídica del Departament d’Economia i Finances, de l’AEAT o de la
Caja General de Depósitos, l’Advocacia de l’Estat o el Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya.

Província:

Data:
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Núm. o Codi:
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DILIGÈNCIA D’APROVACIÓ: Per fer constar que aquest plec de
clàusules particulars ha estat aprovat per acord del Ple de la
Corporació municipal del dia 25 de gener de 2016.
Banyoles, 27 de gener de 2016
El Secretari: Jordi Turon i Serra.

ANNEX 4. MODELS DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE VIGÈNCIA DE
DADES INSCRITES EN EL REGISTRE ELECTRÒNIC D’EMPRESES
LICITADORES (RELI).
Dades del declarant
Nom i cognoms

DNI/NIF

Domicili

Població

Codi postal

Telèfon

Actuant en nom propi
Actuant en representació
Dades de l’empresa (si s’actua en la seva representació)
Nom

NIF

Domicili social

Població

Codi postal

Telèfon

Licitació
Contractació de serveis de neteja d’edificis municipals i altres equipaments que
depenen de l’Ajuntament de Banyoles.
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:
(Model 1 – Plena vigència de dades)
Que l’empresa que represento està inscrita en el Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya des del dia ________
, amb el
núm. d’inscripció ____________, i que les dades que hi consten, en el dia d’avui,
són plenament vigents.
(Model 2 –Vigència parcial de dades)
Que l’empresa que represento està inscrita en el Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya des del dia ______
__, amb el
núm. d’inscripció ____________, i que les dades que hi consten, en el dia d’avui,
són vigents, excepte per les següents:
(descripció de les dades que no estan actualitzades en el RELI).
Que en relació amb aquestes dades no actualitzades en el RELI, aporto la
documentació següent:
(descripció de la documentació aportada).
I perquè així consti, signa aquesta declaració responsable.
(lloc i data)
Signatura del declarant

Nota: Escollir entre els dos models, segons s’escaigui.
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DILIGÈNCIA D’APROVACIÓ: Per fer constar que aquest plec de
clàusules particulars ha estat aprovat per acord del Ple de la
Corporació municipal del dia 25 de gener de 2016.
Banyoles, 27 de gener de 2016
El Secretari: Jordi Turon i Serra.

ANNEX 5. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE VIGÈNCIA DEL
CERTIFICAT DE LA CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL
Dades del declarant
Nom i cognoms

DNI/NIF

Domicili

Població

Codi postal

Telèfon

Actuant en nom propi
Actuant en representació
Dades de l’empresa (si s’actua en la seva representació)
Nom

NIF

Domicili social

Població

Codi postal

Telèfon

Licitació
Contractació dels serveis de neteja d’edificis municipals i altres equipaments que
depenen de l’Ajuntament de Banyoles.
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:
Que, a dia d’avui, les dades que consten en el certificat de la classificació
empresarial de l’empresa que represento i que aporto en el procediment
anteriorment esmentat, no han sofert variació i són plenament vigents.
I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.

(lloc i data)
Signatura del declarant
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ANNEX 6.

MODEL D’OFERTA DE MILLORES

Dades del declarant
Nom i cognoms

DNI/NIF

Domicili

Població

Codi postal

Telèfon

Actuant en nom propi
Actuant en representació
Dades de l’empresa (si s’actua en la seva representació)
Nom

NIF

Domicili social

Població

Codi postal

Telèfon

Licitació
Contractació dels serveis de neteja d’edificis municipals i altres equipaments que
depenen de l’Ajuntament de Banyoles.
MANIFESTO :
Que estic assabentat de la licitació anteriorment referida, convocada per
l’Ajuntament de Banyoles; conec i accepto íntegrament les clàusules
administratives, econòmiques i tècniques contingudes en el plec regulador
d’aquesta contractació i declaro que reuneixo totes i cadascuna de les condicions
exigides per contractar amb l’Ajuntament de Banyoles.
Que, en cas que l’empresa que represento resulti adjudicatària del contracte referit,
EM COMPROMETO a executar les millores addicionals que a continuació ofereixo,
per a cada anualitat del contracte i les seves possibles pròrrogues, sense cost
econòmic per a l’Ajuntament de Banyoles, amb les condicions que s’estableixen en
les clàusules de l’esmentat plec:
MILLORES (clàusula 19.1.1. del plec)
MILLORA 1. Compromís de posar a disposició de l’Ajuntament una borsa d’hores
de lliure disposició de fins a un màxim de 400 hores anuals de dedicació dels
personal que assigni als serveis.
MILLORA 2. Compromís de realitzar anualment una neteja d’impacte de les
escoles.
MILLORA 3. Compromís de realitzar anualment una neteja d’impacte dels
pavellons esportius.
MILLORA 4. Compromís de realitzar anualment una neteja d’impacte dels
equipaments culturals i d’arts escèniques.
MILLORA 5. Compromís de realitzar anualment una neteja d’impacte de la nau
de la Brigada i del dipòsit de vehicles.
MILLORA 6. Compromís de realitzar la neteja de les lones que s’instal·lin als
pavellons municipals amb motiu de festes populars i/o actes autoritzats per
l’Ajuntament de Banyoles.
(*) Complimentar amb una X la casella corresponent a la millora/es que s’ofereix/en.

(lloc i data)
Signatura del sol·licitant
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ANNEX 7 -

MODEL D’OFERTA ECONÒMICA

Dades del declarant
Nom i cognoms

DNI/NIF

Domicili

Població

Codi postal

Telèfon

Actuant en nom propi
Actuant en representació
Dades de l’empresa (si s’actua en la seva representació)
Nom

NIF

Domicili social

Població

Codi postal

Telèfon

Licitació
Contractació dels serveis de neteja d’edificis municipals i altres equipaments que
depenen de l’Ajuntament de Banyoles.
EXPOSO :
Que estic assabentat de la licitació anteriorment referida convocada per
l’Ajuntament de Banyoles; conec i accepto íntegrament les clàusules
administratives, econòmiques i tècniques particulars contingudes en el plec
regulador d’aquesta contractació; declaro que reuneixo totes i cadascuna de les
condicions exigides per contractar amb l’Ajuntament de Banyoles i ofereixo
executar el contracte per un preu total de:
(en lletres)
€ El preu ofert inclou impostos i qualsevol altra despesa que es pugui
produir, excepte l’Impost sobre el Valor Afegit.

(en números)
Adjunto estudi econòmic amb el detall de la descomposició dels preus que
conformen el pressupost anual del contracte, per a cadascun dels anys de vigència
d’aquest i de les possibles pròrrogues.
Es per això que,
DEMANO:
Que s’accepti l’oferta econòmica referida a la part expositiva d’aquesta sol·licitud
per a executar el contracte dels serveis de neteja d’edificis municipals i altres
equipaments que depenen de l’Ajuntament de Banyoles que em comprometo a dur
a terme en les condicions establertes en el Plec de clàusules administratives,
econòmiques i tècniques particulars regulador d’aquesta contractació.
(lloc i data)
Signatura del sol·licitant
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ANNEX 8.

MODEL D’OFERTA DE PREUS DE LES HORES EXTRES

Dades del declarant
Nom i cognoms

DNI/NIF

Domicili

Població

Codi postal

Telèfon

Actuant en nom propi
Actuant en representació
Dades de l’empresa (si s’actua en la seva representació)
Nom

NIF

Domicili social

Població

Codi postal

Telèfon

Licitació
Contractació dels serveis de neteja d’edificis municipals i altres equipaments que
depenen de l’Ajuntament de Banyoles.
MANIFESTO :
Que estic assabentat de la licitació anteriorment referida, convocada per
l’Ajuntament de Banyoles; conec i accepto íntegrament les clàusules
administratives, econòmiques i tècniques contingudes en el plec regulador
d’aquesta contractació i declaro que reuneixo totes i cadascuna de les condicions
exigides per contractar amb l’Ajuntament de Banyoles.
Que, en cas que l’empresa que represento resulti adjudicatària del contracte referit,
EM COMPROMETO a aplicar els preus/hora que a continuació ofereixo per serveis
extraordinaris per a cada anualitat del contracte i les seves possibles pròrrogues,
amb les condicions que s’estableixen en les clàusules de l’esmentat plec:
Categoria
professional

OFERTA
Preu/hora (sense IVA)
En lletres

Netejadora
Especialista

(lloc i data)
Signatura del sol·licitant

Contractació/Plecs/2016/002_NetejaEdificis.doc
Passeig de la Indústria, 25
Telèfon: 972.57.00.50
17820 – Banyoles (Girona)
FAX: 972.57.49.17
NIF: P1701600G
correu-e: secretaria@ajbanyoles.org

En números

€
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ANNEX 9.

DILIGÈNCIA D’APROVACIÓ: Per fer constar que aquest plec de
clàusules particulars ha estat aprovat per acord del Ple de la
Corporació municipal del dia 25 de gener de 2016.
Banyoles, 27 de gener de 2016
El Secretari: Jordi Turon i Serra.

QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

Objecte del contracte: La prestació de servies de neteja als edificis municipals i
altres equipaments que depenen de l’Ajuntament de Banyoles.
Definició del tipus de contracte:
Es qualifica com a contracte de serveis subjecte a regulació harmonitzada, de
conformitat amb el que disposen l’article 10 i 16.1.b) en relació amb la categoria 14
de l’annex II del TRLCSP.
Codi CPV: 90911000-6 “serveis de neteja d’habitatges, edificis i finestres”.
Codi CPA: 81.21.10 “serveis de neteja general d’edificis”.
81.22.11 “serveis de neteja de finestres”.
Classificació empresarial: No es requereix.
Contracte subjecte a regulació harmonitzada: Si.
Justificació de la necessitat i idoneïtat del contracte:
Òrgan de contractació: El Ple de la Corporació.
Responsable del contracte: El Tècnic mig de Medi ambient i via pública, Sr. Albert
Cicres Bosch.
Adreça del perfil del contractant:
https://seu.banyoles.cat
Pressupost:

X

màxim

indicatiu

Tipus de licitació (per totes les anualitats): Import total sense IVA: 1.873.536,00 €
Número d’anualitats (incloses les pròrrogues): 6.
Contracte subvencionat o per al qual s’ha sol·licitat subvenció:
Òrgan de concedeix la subvenció:
Denominació:
Import o percentatge subvencionat o pendent de subvenció:
Existència de lots: No.
Número de lots:
Desglossament dels lots:
Pressupost màxim de cada lot: Import sense IVA:
Aplicació pressupostària: Any: 2016
Número d’operació comptable: Partides de la classificació econòmica 22700
“contr. prestació servei de neteja”
Quantitat consignada per a l’exercici en curs: Import amb IVA: 330.601,04 €
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Tramitació de l’expedient:
X ordinària

urgent

Tramitació de la despesa:
X ordinària

anticipada

emergència.

Revisió de preus:
Presentació de factures: Davant el Registre de Factures de l’Ajuntament de
Banyoles (situat a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la planta baixa del Passeig
Indústria, 25 de Banyoles), en temps i forma, en el termini de trenta dies des de la
data de lliurament efectiu de la prestació del servei.
Dades destinatari de les factures:
Ajuntament de Banyoles
P1701600G
Servei de.... (en funció del servei que figura a la partida pressupostària indicada a
la clàusula 8 del plec)
Passeig de la Indústria, 25
17820 Banyoles
Garantia provisional: No Import: --Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació. En el supòsit que l’oferta de
l’adjudicatari hagi estat considerada anormal o desproporcionada se n’exigirà una
de complementària del 5% de més.
Documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional:
Veure clàusula 15 del plec de clàusules particulars.
Format en què caldrà presentar documents digitalitzats: ------Admissió de variants o alternatives: No.
Criteris
19.1.1.
19.1.2.
19.1.3.
19.1.4.

de valoració per a determinar la proposició més avantatjosa:
Oferta de millores sense cost econòmic per a l’Ajuntament.
55,00
Oferta econòmica.
30,00
Oferta de preu/hora extra per netejadora.
7,50
Oferta de preu/hora extra per especialista.
7,50

punts
punts
punts
punts

Durada: 4 anys, prorrogable per períodes anuals fins a un màxim de 2 anys més,
a partir del dia 1 de juny de 2016 o de la data de formalització del contracte, si
aquesta última és produeix amb posterioritat a l’1-6-2016.
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Penalitats: Les previstes a la clàusula 12.5 del plec regulador d’aquesta
contractació que s’enumeren a continuació:
a) Per compliment defectuós.
b) Per demora.
c) Per incomplir criteris d’adjudicació.
Forma de pagament:

Pagament únic

x

Pagaments parcials.

Termini de garantia: 2 mesos a comptar des de la data de l’acta formal de
recepció del contracte
Import màxim de les despeses dels anuncis: 250,00 €.
S’admet subcontractació: No.
Condicions essencials d’execució:
Altres:
- Obligació de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil amb un capital
assegurat mínim de 600.000 € per sinistre i any i de 150.000 € per víctima.
- Existeix personal a subrogar. Veure clàusula 12.7 del plec.
- 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 i els acords d’adjudicació del contracte són susceptibles de
recurs especial en matèria de contractació, amb caràcter potestatiu, d’acord
amb el que disposa l’article 40 del TRLCSP.
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