CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS I LES DEPENDÈNCIES
MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
D'una part la senyora Lídia Muñoz Cáceres en la seva qualitat d'Alcaldessa Presidenta
de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i en representació de l'esmentat
Ajuntament, i assistit pel senyor Agustín Recio Romero, Secretari de la Corporació que
dóna fe de l'acte.
De l’altra part, el senyor Xavier Guitart Mangas, amb DNI núm. 46664253J, en
representació de l’empresa NET EXPRES SL, amb NIF B08672321 i domicili a efectes
de notificacions al carrer Laureà Miró, 286 3er Pis de Sant Feliu de Llobregat 08980.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per a formalitzar
el present contracte.
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
PRIMER.- El Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions
Tècniques i la seva licitació per a la contractació del servei de neteja dels edificis i les
dependències municipals de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, per procediment
obert sotmès a regulació harmonitzada, va ser aprovat per acord del Ple de l'Ajuntament,
en sessió celebrada en data 25 d’abril de 2019, i posteriorment esmenat per Decret
d’Alcaldia núm. 1567 de data 8 de maig de 2019. Expedient CPSV2018000019.
SEGON.- La fiscalització de la despesa va tenir lloc pel servei d’Intervenció amb càrrec a
les partides 19 200 92000 22700, 20 200 92000 22700, 21 200 92000 22700, 22 200
92000 22700 i 23 200 92000 22700, en data 6 de setembre de 2019, per als exercicis
2019 al 2023.
TERCER.- La contractació de servei es va adjudicar per Decret d’Alcaldia núm. 2834 de
data 9 de setembre de 2019.
CLÀUSULES DEL CONTRACTE
PRIMERA.- Els compareixents formalitzen el present contracte del servei de neteja dels
edificis i les dependències municipals de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, d’acord
amb els plecs aprovats i l'oferta presentada per l’adjudicatària, per un import, atenent la
durada del contracte, de 3.051.089,26 € IVA inclòs, amb el següent desglossament:
2.521.561,37 € de pressupost net sense IVA, més 529.527,89 € d’IVA al tipus del 21%.
SEGONA.- La durada del contracte serà de DOS (2) ANYS a comptar de la data de la
seva formalització, amb possibilitat de pròrroga fins a dos anys més de conformitat amb
l’article 29.4 LCSP.
TERCERA.- Per respondre del compliment d'aquest contracte, l'adjudicatària ha constituït
a favor de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, una garantia definitiva de 126.078,07
€.
QUARTA.- El contractista s'ha de fer responsable que el servei i la implantació objecte
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del contracte es realitzin d'acord amb la seva oferta i en els termes previstos en el Plec
de Clàusules Administratives Generals i Particulars i Tècniques.
CINQUENA.- El contractista no ha comunicat en la seva oferta la realització de cap
subcontractació, en el cas de dur-se a terme, ho haurà de comunicar amb una
antelació de 15 dies abans de la signatura dels contractes que formalitzin aquesta
subcontractació. Posteriorment, disposarà d’un termini de 15 dies per facilitar a
l’Ajuntament còpia d’aquests contractes. Comunicació que dirigirà a l’òrgan de
contractació, amb el model establert al Plec.
SISENA.- En cas d’incompliment en la prestació del contracte per part de
l’adjudicatària, s’aplicaran les penalitzacions contemplades en la clàusula 34 del Plec
de Clàusules Administratives Particulars regulador del contracte.
SETENA.- El contractista presta la seva conformitat amb les clàusules dels Plecs de
Condicions Particulars i de Prescripcions Tècniques que regeixen per aquest contracte, i
en tot allò que no s’hi trobi establert, la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic (LCSP), Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, pel RD
1098/2001 de 12 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques, en allò que estigui vigent; i en allò que no
sigui contrari a la Directiva 2014/24 UE aplicable de forma directa a partir del 18 d’agost
de 2016 fins que no estigui transportada al Dret Nacional, i pel Decret Llei 3/2016 de 31
de maig de mesures urgents en matèria de contractació pública en allò que resulti
aplicable, així com pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya; pel Plec de Clàusules
Administratives Generals aplicable als contractes de serveis; i la resta de normes de dret
administratiu i sectorial i, supletòriament, de dret privat aplicables en el seu cas.
I perquè quedi constància i en prova de conformitat, signen aquest contracte en la data
de la signatura.

L'ALCALDESSA
Lídia Muñoz
Cáceres - DNI
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