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Roses, a la data de la signatura electrònica
(Document signat electrònicament)

Dades de les parts contractants
Montse Mindan i Cortada, alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de Roses, que actua en
representació de l'Ajuntament de Roses.

María Sánchez Lao, amb DNI ***8550**, que actua en representació de l’empresa QUALITY
SERVEIS CLEAN DEAL, SL, amb CIF B55268916, amb domicili al carrer Ripollès, núm. 30 de
17486 Castelló d’Empúries i amb l’adreça electrònica a efectes de notificacions:
mariano@ecocleandeal.com

Finalitat
La formalització en document administratiu del contracte del «Servei de neteja de l’escola Els
Grecs».

Antecedents

1. Objecte
L’objecte del contracte és la prestació del servei de neteja de les instal·lacions de l’edifici
municipal de l’escola Els Grecs. El servei es prestarà d’acord amb el plec de prescripcions
tècniques i la fitxa de l’equipament.

2. Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
Per acord de la Junta de Govern Local, de data 31 d’octubre de 2019, es van aprovar els plecs
de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, pels quals es regeix la
contractació d’aquest servei.

3. Adjudicació
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Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 30 de gener de 2020, s’ha adjudicat el
contracte del «Servei de neteja de l’escola Els Grecs» a favor de l’empresa QUALITY SERVEIS
CLEAN DEAL, SL, amb NIF B55268916, per un preu de 95.058,88 € més 19.962,37 €,
corresponent al 21% d’IVA, que fan un total de 115.021,25 €, i d’acord amb les seves ofertes
de millora, per ser la millor oferta d’acord amb els criteris d’adjudicació, i per haver acreditat
que reuneix tots els requisits establerts per a la licitació i haver constituït la garantia definitiva
del contracte.

4. Garantia
La garantia definitiva, per import de 4.752,94 €, queda constituïda a la Tresoreria Municipal en
la modalitat de retenció de preu.

Pactes

Primer. Objecte
María Sánchez Lao, amb DNI ***8550**, que actua en representació de l’empresa QUALITY
SERVEIS CLEAN DEAL, SL, amb CIF B55268916, s’obliga a executar el contracte del «Servei
de neteja de l’escola Els Grecs» d’acord amb els plecs de clàusules administratives particulars
i de prescripcions tècniques descrits en l’antecedent 2 d’aquest document, i d’acord amb la
seva proposició i les seves ofertes de millora, els quals constitueixen llei del contracte a més a
més de les disposicions legals vigents, i respon del seu compliment amb la garantia
constituïda del contracte.

Segon. Capacitat de les parts
Sota la seva responsabilitat, l’adjudicatari declara tenir capacitat per contractar conforme els
articles 65 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
(LCSP). Així mateix declara no estar inclòs en cap de les prohibicions de contractar recollides
en l’article 71 de la llei esmentada.

Tercer. Preu del contracte
El preu del contracte és de 95.058,88 € més 19.962,37 €, corresponent al 21% d’IVA, que fan
un total de 115.021,25 €, que inclou les ofertes de millora ofertades pel contractista, per un
termini d’execució de dos anys.
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La distribució del preu del contracte per anualitats és la següent:

2020

42.811,88 € IVA inclòs, a imputar a l’aplicació pressupostària 20/51/3231/2270000
(març- novembre 2020)

2021

14.270,63 € IVA inclòs (desembre 2020-febrer 2021)
43.454,06 € IVA inclòs (març 2021-novembre 2021)

2022

14.484,68 € IVA inclòs (desembre 2021-febrer 2022)

L’eficàcia del contracte quedarà condicionada suspensivament a l’existència de crèdit adequat
i suficient en els pressupostos respectius.

Quart. Revisió de preus
No procedeix la revisió de preus del contracte.

Cinquè. Termini del contracte
El termini d’execució del contracte serà de dos anys, prorrogables per tres anys més, d’any en
any.

El servei s'iniciarà el dia 1 de març de 2020.

Sisè . Execució del contracte i condicions especials d'execució
El contractista s'obliga a executar el contracte en els termes establerts en el PCAP i en el PPT
que regeixen la licitació d'aquest contracte.

S’estableix com a condició especial d’execució del contracte el compliment de les obligacions
mediambientals establertes en el PPT i en el Quadre de característiques del contracte, excepte
l’obligació de recollida selectiva de residus que té la consideració d’obligació essencial.

Així mateix, tenen la condició d’obligació essencial del contracte el compliment de les mesures
de caràcter social establertes en el Quadre de característiques del contracte, i l’oferta
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presentada pel contractista que inclou les ofertes de millora, que prestarà sense cap càrrec
per a l’Ajuntament.

Setè. Forma de pagament
El preu anual del contracte s’abonarà fraccionat.

El preu per anualitat del contracte s’abonarà en 12 mensualitats iguals corresponents a cada
anualitat, a mes vençut, mitjançant presentació de la factura en el registre d’entrada de
l’Ajuntament, que s’acompanyarà de l’imprès, que facilitarà l’Ajuntament, de control de la
prestació realitzada, el qual especificarà el nombre d’hores realitzades, netejadores que han
realitzat el servei, possibles incidències que hi hagin pogut haver,.. etc i firmat per la direcció
del centre o responsable del servei que es determini.

Si en el mes corresponent a la facturació hi hagués hagut un servei aprovat de neteja
extraordinària o addicional, aquests serveis seran objecte de factura a part i també
s’acompanyarà de l’imprès de control del servei, el qual especificarà el número d’hores
extraordinàries realitzades, preus unitaris, breu descripció del servei realitzat, personal
assignat i horari realitzat i signatura de conformitat amb el servei prestat, .. etc i una còpia del
full d’encàrrec.

Les factures s’expediran i trametran de forma electrònica, en el format i les condicions
establerts normativament, a través del punt general d’entrada de factures electròniques
habilitat pel servei e.fact del Consorci Administració Oberta de Catalunya.

El contractista haurà de consignar a la factura la referència comptable 22020000174 i els
codis DIR3 següents:

Òrgan gestor:

L01171523

Oficina comptable:

L01171523

Unitat tramitadora:

L01171523
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Les factures es presentaran dins del termini de 30 dies a comptar des de la data objecte de
facturació. La demora en la presentació de la factura interromprà el termini de pagament fins a
la seva presentació.

Presentada la corresponent factura, aquesta haurà d'aprovar-se per l'òrgan competent, prèvia
comprovació de l'efectivitat i conformitat de la prestació del servei del responsable del
contracte, i s’abonarà al contractista dins del termini establert a l’article 198.4 de la LCSP.

Les factures que es presentin sense complir les condicions establertes en la normativa
reguladora de les obligacions de facturació, o que continguin preus per serveis o treballs no
contractats, o sense incloure la referència comptable esmentada, es retornaran al contractista
amb l’advertiment que s’interromp el còmput a efectes de pagament.

Vuitè. Modificació del contracte
Està prevista la modificació del contracte en els següents supòsits:

- Variació del número mínim d’hores anuals de neteja
- Variació de l’horari, freqüència i calendari de realització del servei
- Canvi d’instal·lacions de l’edifici on s’ha de realitzar el servei de neteja. Que l’edifici canviï
d’instal·lacions, s'ampliïn o es redueixin
- Realització de servei de neteja extraordinària o addicional

El percentatge màxim del preu del contracte que es pot afectar en la modificació és el 10%.

Les modificacions acordades per l’òrgan de contractació seran obligatòries per als
contractistes i es fornalitzaran conforme al que disposa l'article 153 de la LCSP. La modificació
del contracte es tramitarà amb el procediment establert en l'article 207 de la LCSP.

Novè. Resolució del contracte
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s’assenyalen en els articles 211, 212 i
245 de la LCSP, així com per l’incompliment de les obligacions declarades essencials en
aquest plec.
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La resolució del contracte s’acordarà per l’òrgan de contractació d’ofici o a instància del
contractista mitjançant el procediment establert en l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del
RGLCAP en què es garanteixi l’audiència a aquest i amb els efectes previstos als articles 213 i
246 de la LCSP i 110 a 113 i 172 del RGLCAP.

Desè. Termini de garantia
Per a aquest contracte no s’estableix termini de garantia atesa la seva naturalesa i
característiques. Es procedirà a la cancel·lació o devolució de la garantia definitiva quan
s’aprovi la liquidació del contracte, si no resulten responsabilitats que s’hagin d’exigir al
contractista.

Onzè. Recepció i liquidació del contracte
La recepció i la liquidació del contracte es realitzaran conforme al que disposen els articles 210
i 311 de la LCSP i l’article 204 del RGLCAP.

L'Ajuntament determinarà si la prestació realitzada per l’empresa contractista s’ajusta a les
prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i, si s’escau, requerirà la
realització de les prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats amb ocasió de
la seva recepció.

Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de vicis
o defectes imputables a l’empresa contractista, podrà rebutjar-la de manera que quedarà
exempta de l’obligació de pagament o tindrà dret, si s’escau, a la recuperació del preu satisfet.

A més, el responsable

del contracte comprovara el compliment efectiu de les clàusules

contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català, fent-ne referència expressa en els
certificats de recepció i de correcta execució.

Quinze dies abans del compliment del termini de garantia, el tècnic responsable del contracte
redactarà un informe sobre l’estat dels treballs. Si és favorable, el contractista quedarà rellevat
de qualsevol responsabilitat i es procedirà a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la
liquidació del contracte i, si escau, al pagament de les obligacions pendents que resultin de la
liquidació, que s’hauran d’abonar a la part creditora en el termini de seixanta dies (60).
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Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs
efectuats, es reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni.

Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del contracte, si
no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el
termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució o cancel·lació de la
garantia definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la LCSP.

Dotzè. Notificacions i utilització dels mitjans electrònics
D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació
comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans
exclusivament electrònics.

No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les
relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant el contingut de la
comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums
escrits o sonors dels principals elements de la comunicació.

Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i
durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics.

Tertzè. Jurisdicció competent
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les
qüestions litigioses relatives a la preparació, l’adjudicació, els efectes, el compliment i
l’extinció d’aquest contracte.

I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest contracte, totes les parts el signen
electrònicament.

