Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça

CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES I SERVEIS COMARCALS
(PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB PUBLICITAT, 1 ANY AMB PRÒRROGUES FINS 100.000 EUROS LIQUIDATS).
(Expedient 027/2016-224-L-7-18)
DESCRIPCIÓ DEL SERVEI I NECESSITATS A SATISFER
El Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça desenvolupa les seves activitats pròpies d’administració
pública mitjançant diversos serveis localitzats a la comarca de l’Alta Ribagorça. Aquests serveis
comprenen tant les activitats que són pròpies del funcionament dels seus òrgans de govern, com les
activitats que són pròpies de la seva organització administrativa així com les que corresponen a la
prestació de serveis directes a la ciutadania o operatius d’altres prestacions, aquesta darrers tant
com a administració general com en la vesant dels diferents serveis especialitzats.
L’anterior activitat comporta la utilització de locals i dependències que precisen de la cobertura dels
serveis de neteja.
Actualment es disposa dels locals i serveis següents, tots ells amb necessitats a satisfer quant a neteja:
- Ubicació dels òrgans de govern i dels serveis administratius generals
- Un únic servei en dos locals contigus: D’una banda, Serveis de Formació d’Adults, Oficina
d’atenció a persones estrangeres, Telecentre i Serveis de TIC, Centre Obert, Aules de
Formació i Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD). D’una altra banda Centre de
desenvolupament infantil i atenció precoç, Oficina comarcal de SAT i Viver d’Empreses.
- Ubicació de les dependències de Servei d’escorxador
Per dur-los a terme s’ha determinat promoure un procés de licitació que, d’acord amb les
característiques i quantia dels serveis a desenvolupar, s’instrumentarà mitjançant procediment
negociat amb publicitat, convocant, mitjançant anuncis i el perfil del contractant les empreses
eventualment interessades en donar cobertura al servei.
Porta per objecte la present Resolució fixar la tramitació d’aquest procés, aprovar els plecs,
formalitzar la convocatòria, publicant-la als efectes que, les eventuals empreses interessades, puguin
concórrer a la licitació.
I, d’acord amb l’anterior, el Ple del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, en sessió ordinària número
178-1/2016 del dia 20 d’abril de 2016, va adoptar l’Acord següent:
Primer.- Determinar la contractació de serveis, mitjançant procediment negociat sense publicitat dels
serveis de neteja de les dependències del Consell comarcal de l’Alta Ribagorça segons s’han
especificat fixant, com durada del contracte, la d’un any i autoritzant a prorrogar-lo durant un màxim
de 4 anys o més sempre dins dels límits legalment possibles i topall econòmic liquidat de 100.000
Euros.
Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives particulars que regirà aquest procés de licitació,
(Document Annex) incloent, dins d’aquesta aprovació, tots i cadascun dels aspectes regulats al
referit document, especialment, la designació de la composició de la Mesa de Contractació, els
terminis establerts, l’assignació pressupostària i les condicions de contractació.
Tercer.- Sol·licitar a la Presidència que es faci càrrec de desenvolupar el referit procés de licitació i
que dugui a terme els tràmits i gestions que siguin necessaris en desenvolupament d’aquest Acord,
especialment, modificar els plecs si, des d’ara fins el moment de desenvolupament de la licitació, així
es considerés necessari; promoure la licitació, desenvolupar-la i, en el seu cas, adjudicar-la,
contractar-la i ordenar la seva posada en funcionament; dur a terme les altres facultats que els plecs
atribueixen a la Presidència.
Quart.- Fixar com a termini per a la presentació de proposicions des del dia 3 de maig de 2016 fins el
dia 20 de maig de 2016.
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ANNEX I: DESCRIPCIO DELS LOCALS I NECESSITATS
SERVEI 1: -

Ubicació dels òrgans de govern i dels serveis administratius generals

El Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça desenvolupa les seves activitats pròpies d’administració
pública mitjançant diversos serveis localitzats a la comarca de l’Alta Ribagorça. Aquests serveis
comprenen tant les activitats que són pròpies del funcionament dels seus òrgans de govern, com les
activitats que són pròpies de la seva organització administrativa com les que corresponen a la
prestació de serveis directes a la ciutadania o operatius d’altres prestacions, aquesta darrers tant
com a administració general com en la vesant dels diferents serveis especialitzats.
L’anterior activitat comporta la utilització de locals i dependències que precisen de la cobertura dels
serveis de neteja.
-

Ubicació dels òrgans de govern i dels serveis administratius generals:
o

Ubicació: Avinguda Victoriano Muñoz, número 48 (25520) El Pont de Suert

o

Superfície de neteja: 370 m2

o

Distribució: planta baixa + 2

o

Zones de neteja:


Planta baixa: recepció, 2 lavabos, 4 despatxos, sala de plens i actes,
passadissos i zones comunes



Planta primera: escala, 7 despatxos, 2 lavabos, passadissos i zones comunes



Planta segona: 5 despatxos, passadissos i zones comunes
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SERVEI 2: -

Dependències del Servei d’escorxador

El Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça gestiona un servei comarcal de matança d’animals en un
edifici (equipament) destinat exclusivament per aquest ús. Degudament equipat amb tots els
elements i espais que determina la normativa pròpia d’aquest servei, les zones de neteja objecte del
present Plec, comprenen zones destinades al personal treballador, totalment diferenciades de les
zones de matança d’animals, que requereixen d’un tractament totalment diferent per qüestions
d’higiene i seguretat.
-

Ubicació de les dependències de Servei d’escorxador:
o

Ubicació: Ctra. N-230, P.K. 121,5 – Direcció Lleida (25520) El Pont de Suert

o

Superfície de neteja: 50 m2

o

Distribució: planta baixa

o

Zones de neteja:


Despatx



Vestuaris



Zona de pas: terra i parets
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SERVEI 3: -

Dependències de Serveis de Formació d’Adults, Oficina d’atenció a persones
estrangeres, Telecentre i Serveis de TIC Centre Obert i Aules de Formació. Viver
d’empreses comarcal i Centre d’Atenció Infantil.

El Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça desenvolupa fora de les seves pròpies dependències,
d’altres serveis de formació i de caire social destinats a la ciutadania. Aquests es realitzen en dos
locals independents, però annexos, que es destinen a aquests serveis en diferents distribucions i
espais. Ambdós locals consten de dues plantes i requereixen d’unes condicions adequades de
manteniment i neteja donat que cada cop són més els usuaris que fan ús diari dels servies comarcals,
tant de formació com social.
Local 1:
-

Ubicació de les dependències de Serveis de Formació d’Adults, Oficina d’atenció a persones
estrangeres, Telecentre i Serveis de TIC, Centre Obert, Aules de Formació i Servei d’Informació
i Atenció a la Dona (SIAD).
o

Ubicació: Carrer Aigüestortes, número 12 - (25520) El Pont de Suert

o

Superfície de neteja: 340 m2

o

Distribució: planta baixa + soterrani

o

Zones de neteja:
 Planta baixa: recepció i 2 espais de treball, 3 lavabos amb cabines, 3
despatxos, 1 aula de formació, passadissos i zones comunes


Planta soterrani: escala, arxiu, 2 aules de serveis polivalents,
passadissos i zones comunes

2 lavabos,

Local 2:
-

Ubicació de les dependències de Viver d’empreses comarcal, i Centre de Desenvolupament
Infantil i Atenció Precoç (CDIAP).
o

Ubicació: Carrer Aigüestortes, número 10 - (25520) El Pont de Suert

o

Superfície de neteja: 185 m2

o

Distribució: planta baixa + soterrani

o

Zones de neteja:


Planta baixa: 3 despatxos, 1 sala de reunions, 2 lavabos, zona de reprografia,
passadissos i zones comunes



Planta soterrani: escala, zona d’espera, arxiu - magatzem,
serveis, 1 lavabo infantil, passadissos i zones comunes

2 despatxos de

Definits els espais objecte del servei, tot seguit queden especificades per a cada edifici / local, les
clàusules objecte del contracte dels serveis de neteja de la seu del Consell Comarcal de l’Alta
Ribagorça, i de la resta de locals de serveis comarcals.
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ANNEX II: DOCUMENT DE SEGUIMENT I CONTROL DE LES TASQUES I SERVEIS OBJECTE DEL CONTRACTE
El document següent servirà pels responsables de la gestió i control del Consell Comarcal de l’Alta
Ribagorça per verificar les hores de servei, control del personal responsable del servei, i per garantir el
subministrament permanent dels materials consumibles i eines de neteja exigibles:
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