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)
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGEIX LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE
NETEJA DE LA SEU DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALTA RIBAGORÇA, I DELS LOCALS I EDIFICIS DE SERVEIS
COMARCALS
CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i Qualificació del Contracte
L’objecte de la contractació emparada per aquests plecs és la realització del servei de neteja de
diversos edificis i locals del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, la codificació del qual és CPV1
90919000-2 Serveis de neteja d’oficines, escoles i equips d’oficina, excepte les tasques a dur a terme
a l’escorxador que seran 90920000-2 Serveis de higienització d’instal·lacions.
Concretament, l’objecte d’aquest contracte és el que tot seguit es descriu i detalla, segons els serveis
i equipaments especificats anteriorment:
SERVEI 1: -

Ubicació dels òrgans de govern i dels serveis administratius generals

Localització:
Es tracta de l’edifici amb referència cadastral 4282802CG1948S0001OT, situat a l’Avinguda Victoriano
Muñoz, 48 del Pont de Suert (25520). És un immoble que consta de planta baixa, planta primera i
planta sotacoberta, amb una superfície construïda d’una 530 m2. La superfície construïda es troba
distribuïda amb oficines, sales de plens i reunions, accessos, passadissos, recepcions, lavabos, escales,
i espais d’emmagatzematge i/o complementaris.
Totes les dependències són exteriors i tenen les corresponents finestres i portes d’accés a façana.
L’edifici es troba ubicat dins d’una parcel·la de superfície 794 m2. La superfície no construïda està
ocupada amb una zona enjardinada per la qual hi discorren els passadissos d’accés a l’edifici. Les
referides dependències es troben obertes al públic els dies laborables des de les 8 hores fins les 15
hores. Els dimarts, a més els serveis estan en funcionament entre les 16 hores a les 18:30 hores.
A més de l’anterior, amb una freqüència no determinada es celebren reunions i altres actes fora
d’aquest horari.
Necessitats de neteja a satisfer: Consisteix el servei amb la neteja en els termes que tot seguit
s’especifiquen incloent productes i eines de neteja, paper sanitari i sabons de bany i bosses
d’escombreries.
-

Amb un freqüència mínima de 3 dies per setmana en raó de 3,5 hores al dia i còmput de 10,5
hores setmanals:
o
o
o
o
o
o

Neteja de passadissos i zones comunes
Neteja de dependències despatxos
Neteja de lavabos
Neteja de la Sala de Plens i Actes
Treure la pols i teranyines dels sostres i parets
Escombrar interiors i accessos
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o
o
o
o

Fregar el terra
Neteja i desinfecció els sanitaris
Netejar les portes d’entrada
Neteja interior i exterior de vidres

o

Netejar les papereres, segons el seu estat, recollir i buidar el recipients especialment
instal·lats per fer una correcta recollida selectiva de residus: plàstics, paper, orgànic i
vidre. Buidar aquests en els seus contenidors corresponents, instal·lats a l’exterior de
l’edifici.
Reposició de bosses d’escombraries i buidat dels residus en els seus contenidors
específics
Subministrament i reposició de material consumible higiènic: paper, sabó, bosses,
ambientadors (si s’escau) i productes de desinfecció i neteja
Subministrament i reposició de tots els estris necessaris per a la correcta neteja i
desinfecció de les dependències indicades

o
o
o

** Per totes les tasques especificades anteriorment:




-

Caldrà disposar dels aparells, equips i estris necessaris i adequats per garantir la neteja de
totes les zones previstes, a peu de terra o en alçada.
Caldrà disposar d’un servei efectiu de control de l’estoc de materials consumibles per garantir
que sempre hi ha un mínim que garanteixi el servei.
Caldrà que la persona responsable de la neteja signi el document de control annex al present
Plec (Annex II), per tal de comprovar les hores, dies de neteja i qualitat del servei, i que es
realitzen de forma deguda i coordinada les substitucions de la persona titular en dies de
vacances i/o indisposició, baixa o malaltia.
Amb un freqüència indicativa de 2 dies per mes en raó de 4 hores per sessió i còmput
indicatiu mensual de 8 hores mensuals, netejar les superfícies de vidre de portes i finestres
internes i externes.

Tipus de licitació: Els serveis tècnics del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça han elaborat un
estudi/valoració del cost que la prestació d’aquest servei li pot suposar anualment a la corporació
resultant, del referit estudi els imports màxims i mínims següents:

Edifici Comptessa
Preu unitari típus de licitació per hora de 12,50
€ de base + 2,63 € d'IVA al 21% i 15,13 € total.
Cost actual dels serveis definits anteriorment

Cost tipus dels serveis definits anteriorment

Preu
unitari
(Hora)

Hores

Total

Base
IVA 21%
Total
Base
IVA 21%
Total

12,50
2,63
15,13

50,00

625,00
131,25
756,25

Import
anual
7.136,76
1.498,72
8.635,48
7.500,00
1.575,00
9.075,00

Import
mensual
594,73
124,89
719,62

Import
periode
màxim 4
anys
28.547,04
5.994,88
34.541,92

625,00 30.000,00
131,25 6.300,00
756,25 36.300,00

S’estima, doncs, un valor unitari per hora de servei efectiu de 12,50 Euros de base (sense IVA) import
coincident amb el tipus de licitació. Aquest import inclou, les hores de feina, les eines i roba de
treball, materials i productes de neteja així com sabó de mans, paper higiènic, bosses, ambientador i
altres productes i consumibles associats a la funció de neteja i higiene de les dependències en els
termes especificats en aquestes bases.
Al Pressupost comarcal de l’exercici 2016, aplicació de despeses 2016/1.920.227.00 hi ha consignació
suficient per poder atendre les despeses especificades referides a l’exercici 2016.

Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, tal i com estableix l’article
10 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre.

SERVEI 2: -

Dependències del Servei d’escorxador

Es tracta d’un equipament situat a la Ctra. N-230, P.K. 121,5, direcció Lleida (25520 – El Pont de Suert).
És un edifici d’una sola planta i amb una superfície aproximada d’uns 150 m2 de planta amb
l’equipament que és propi d’un escorxador. D’interès respecte a aquest expedient de contractació
el té el despatx del veterinari, el passadís i els vestidors lavabos, amb una superfície netejable total
d’uns 50 m2.
Les referides dependències es troben en funcionament els dimarts i els divendres al matí, entre les 7 i
les 13 hores.
Necessitats de neteja a satisfer: Consisteix el servei amb:





-

La neteja en els termes que s’especifiquen més endavant
Subministrament i reposició dels productes de neteja adients a l’ús concret de l’edifici, i
complint amb les exigències higiènic - sanitàries específiques
Subministrament i reposició de les eines de neteja necessàries per al correcte manteniment de
les instal·lacions, segons condicions particulars de l’edifici/local
Subministrament i reposició de paper sanitari, sabons de bany, productes de neteja, bosses
d’escombreries, i tota mena de consumibles necessaris
Recollida de residus en els recipients específics instal·lats per a la correcta separació de
residus: plàstic, paper, vidre i matèria orgànica.
Amb un freqüència mínima setmanal en raó de 1 hores cada sessió, i còmput de 4 hores
mensuals:
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

o

Neteja de dependències internes, passadissos i zones comunes
Neteja de lavabos
Treure la pols de parets, sostres i zones de treball
Fregar el terra
Netejar i desinfectar els sanitaris
Netejar les portes d’entrada
Neteja interior i exterior de vidres
Netejar enrajolats (alicatats) i parets segons indicacions del cap del servei, donat l’ús
particular de l’edifici/local. Disposar dels aparells i equips necessaris per aquesta tasca
específica, com: màquina d’aigua o vapor a pressió, escala, equips extensibles
telescòpics, etc.
Neteja de zones específiques de l’edifici, segons especificacions concretes del cap
del servei, donat l’ús particular de l’edifici/local
Netejar les papereres, segons el seu estat, recollir i buidar el recipients especialment
instal·lats per fer una correcta recollida selectiva de residus: plàstics, paper, orgànic i
vidre. Buidar aquests en els seus contenidors corresponents, instal·lats a l’exterior de
l’edifici.
Reposició de bosses d’escombraries i buidat dels residus en els seus contenidors
específics
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o
o

Subministrament i reposició de material consumible higiènic: paper, sabó, bosses,
ambientadors (si s’escau) i productes de desinfecció i neteja
Subministrament i reposició de tots els estris necessaris per a la correcta neteja i
desinfecció de les dependències indicades

** Per totes les tasques especificades anteriorment:




Caldrà disposar dels aparells, equips i estris necessaris i adequats per garantir la neteja de
totes les zones previstes, a peu de terra o en alçada.
Caldrà disposar d’un servei efectiu de control de l’estoc de materials consumibles per garantir
que sempre hi ha un mínim que garanteixi el servei.
Caldrà que la persona responsable de la neteja signi el document de control annex al present
Plec (Annex II), per tal de comprovar les hores, dies de neteja i qualitat del servei, i que es
realitzen de forma deguda i coordinada les substitucions de la persona titular en dies de
vacances i/o indisposició, baixa o malaltia.

Tipus de licitació: Els serveis tècnics del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça han elaborat un
estudi/valoració del cost que la prestació d’aquest servei li pot suposar anualment a la corporació
resultant, del referit estudi els imports màxims i mínims següents:
Escorxador comarcal
Preu unitari típus de licitació per hora de 12,50
€ de base + 2,63 € d'IVA al 21% i 15,13 € total.
Cost actual dels serveis definits anteriorment

Cost tipus dels serveis definits anteriorment

Preu
unitari
(Hora)

Hores

Total

Base
IVA 21%
Total
Base
IVA 21%
Total

12,50
2,63
15,13

4,00

50,00
10,50
60,50

Import
anual
825,00
173,25
998,25

Import
mensual
68,75
14,44
83,19

Import
periode
màxim 4
anys
3.300,00
693,00
3.993,00

600,00
126,00
726,00

50,00
10,50
60,50

2.400,00
504,00
2.904,00

S’estima, doncs, un valor unitari per hora de servei efectiu de 12,50 Euros de base (sense IVA) import
coincident amb el tipus de licitació. Aquest import inclou, les hores de feina, les eines i roba de
treball, materials i productes de neteja així com sabó de mans, paper higiènic, bosses, ambientador i
altres productes i consumibles associats a la funció de neteja i higiene de les dependències en els
termes especificats en aquestes bases.
Al Pressupost comarcal de l’exercici 2016, aplicació de despeses 2016/1.419.226.99 hi ha consignació
suficient per poder atendre les despeses especificades referides a l’exercici 2016.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, tal i com estableix l’article
10 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre.
SERVEI 3: -

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

LOCAL AULA FORMACIÓ ADULTS
Es tracta dels locals que consten de Planta Baixa i Planta semi soterrada ubicats al Carrer
Aigüestortes número 10 de 25520 El Pont de Suert. La seva referència cadastral és
4280331CG1948S0003MU / 4280331CG1948S0004QI. La superfície d’aquests locals és d’uns 370 m2.

Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça

Pel que fa a les dependències, consten d’una recepció, 6 lavabos, passadissos escales i plataforma
adaptada. La part dels locals que donen a la via pública tenen finestres i portes de superfície de
vidre.
Les referides dependències es troben obertes al públic els dies laborables des de les 9 hores fins les
20:30 hores. A més de l’anterior, amb una freqüència no determinades es celebren reunions sessions
de formació i altres actes fora d’aquest horari.
Necessitats de neteja a satisfer: Consisteix el servei amb la neteja en els termes que tot seguit
s’especifiquen incloent productes i eines de neteja, paper sanitari i sabons de bany i bosses
d’escombreries.
-

Amb un freqüència mínima de 3 dies per setmana en raó de 2,5 hores al dia i còmput de 7,5
hores setmanals:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

Neteja de dependències internes: despatxos, passadissos i zones comunes
Neteja i desinfecció de lavabos
Escombrar interiors, accessos, passadissos i escales (i accessoris d’escala)
Treure la pols de sostres, parets, i llocs de treball
Fregar el terra
Netejar i desinfectar els sanitaris
Netejar les portes d’entrada
Neteja interior i exterior de vidres
Netejar les papereres, segons el seu estat, recollir i buidar el recipients especialment
instal·lats per fer una correcta recollida selectiva de residus: plàstics, paper, orgànic i
vidre. Buidar aquests en els seus contenidors corresponents, instal·lats a l’exterior de
l’edifici.
Reposició de bosses d’escombraries i buidat dels residus en els seus contenidors
específics
Subministrament i reposició de material consumible higiènic: paper, sabó, bosses,
ambientadors (si s’escau) i productes de desinfecció i neteja
Subministrament i reposició de tots els estris necessaris per a la correcta neteja i
desinfecció de les dependències indicades

** Per totes les tasques especificades anteriorment:




-

caldrà disposar dels aparells, equips i estris necessaris i adequats per garantir la neteja de
totes les zones previstes, a peu de terra o en alçada.
caldrà disposar d’un servei efectiu de control de l’estoc de materials consumibles per garantir
que sempre hi ha un mínim que garanteixi el servei.
caldrà que la persona responsable de la neteja signi el document de control annex al present
Plec, per tal de comprovar les hores, dies de neteja i qualitat del servei, i que es realitzen de
forma deguda i coordinada les substitucions de la persona titular en dies de vacances i/o
indisposició, baixa o malaltia.
Amb un freqüència indicativa de 2 dies per mes en raó de 1,5 hores per sessió i còmput
indicatiu mensual de 3 hores mensuals. netejar les superfícies de vidre de portes i finestres
internes i externes.

LOCAL VIVER D’EMPRESES I CDIAP
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Es tracta dels locals annexos als anteriors. L’immoble amb referència cadastral
4280331CG1948S0002XY, amb una superfície d’uns 185 m2 distribuïts en dues plantes. La planta
superior (cota carrer), destinada a Viver d’Empreses, consta de 3 despatxos, una sala de reunions i
dos lavabos, amb les seves zones comunes, passadissos i escala de comunicació entre plantes.
La planta soterrani, destinada a serveis infantils (CDIAP), consta de 2 despatxos, una zona d’espera
per al usuaris, un lavabo i un magatzem, amb la seva part d’escala i zones de pas.
Les necessitats de neteja seran similars a les especificades anteriorment:
-

Amb un freqüència mínima de 3 dies per setmana en raó de 2,5 hores al dia i còmput de 7,5
hores setmanals:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

-

Neteja de dependències internes: despatxos, passadissos i zones comunes
Neteja i desinfecció de lavabos
Escombrar interiors, accessos, passadissos i escales
Treure la pols de sostres, parets i llocs de treball
Fregar el terra
Netejar i desinfectar els sanitaris
Netejar les portes d’entrada
Neteja interior i exterior de vidres
Buidat de papereres i recipients específics instal·lats per a la selecció de residus:
plàstic, paper, vidre i matèria orgànica
Reposició de bosses d’escombraries i buidat dels residus en els seus contenidors
específics
Reposició de material consumible higiènic: paper, sabó, bosses, productes de
desinfecció i neteja
Subministrament i reposició de tots els estris necessaris per a la correcta neteja i
desinfecció de les dependències indicades

Amb un freqüència indicativa de 2 dies per mes en raó de 1,5 hores per sessió i còmput
indicatiu mensual de 3 hores mensuals. netejar les superfícies de vidre de portes i finestres
internes i externes.

Tipus de licitació: Els serveis tècnics del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça han elaborat un
estudi/valoració del cost que la prestació d’aquest servei li pot suposar anualment a la corporació
resultant, del referit estudi els imports màxims i mínims següents contemplant els costos del local
principal i els de la possible ampliació:
Locals Centre de Formació d'Adults, Telecentre,
Serveis TIC i altres del C/ Aigüestortes 12
Preu unitari típus de licitació per hora de 12,50 € de
base + 2,63 € d'IVA al 21% i 15,13 € total.

Preu
unitari
(Hora)

Cost actual dels serveis definits anteriorment

Base
IVA 21%
Total

Cost tipus dels serveis definits anteriorment

Base
IVA 21%
Total

12,50
2,63
15,13

Hores

33,00

Total

412,50
86,63
499,13

Import
anual
3.900,00
819,00
4.719,00
4.950,00
1.039,50
5.989,50

Import
mensual
325,00
68,25
393,25

Import
periode
màxim 4
anys
15.600,00
3.276,00
18.876,00

412,50 19.800,00
86,63 4.158,00
499,13 23.958,00

S’estima, doncs, un valor unitari per hora de servei efectiu de 12,50 Euros de base (sense IVA) import
coincident amb el tipus de licitació. Aquest import inclou, les hores de feina, les eines i roba de
treball, materials i productes de neteja així com sabó de mans, paper higiènic, bosses, ambientador i
altres productes i consumibles associats a la funció de neteja i higiene de les dependències en els
termes especificats en aquestes bases.
Al Pressupost comarcal de l’exercici 2016, aplicació de despeses 2016/1.231.227.00 hi ha consignació
parcial per poder atendre les despeses especificades referides a l’exercici 2016. S’ha previst
suplementar la referida aplicació perquè resulti suficient.

Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça

Preu
unitari
(Hora)

Locals Viver Empreses i CDIAP C/ Aigüestortes 10
Preu unitari típus de licitació per hora de 12,50 € de
base + 2,63 € d'IVA al 21% i 15,13 € total.

Cost actual dels serveis definits anteriorment

Base
IVA 21%
Total

Cost tipus dels serveis definits anteriorment

Base
IVA 21%
Total

Hores

12,50
2,63
15,13

Import
anual
2.124,00
446,04
2.570,04

Total

33,00

412,50
86,63
499,13

Import
mensual
177,00
37,17
214,17

4.950,00
1.039,50
5.989,50

Import
periode
màxim 4
anys
8.496,00
1.784,16
10.280,16

412,50 19.800,00
86,63 4.158,00
499,13 23.958,00

S’estima, doncs, un valor unitari per hora de servei efectiu de 12,50 Euros de base (sense IVA) import
coincident amb el tipus de licitació. Aquest import inclou, les hores de feina, les eines i roba de
treball, materials i productes de neteja així com sabó de mans, paper higiènic, bosses, ambientador i
altres productes i consumibles associats a la funció de neteja i higiene de les dependències en els
termes especificats en aquestes bases.
Al Pressupost comarcal de l’exercici 2016, aplicació de despeses 2016/1.241.227.00 hi ha consignació
parcial per poder atendre les despeses especificades referides a l’exercici 2016. S’ha previst
suplementar la referida aplicació perquè resulti suficient.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, tal i com estableix l’article
10 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre.

La suma total d’hores dels serveis a contractar, queda resumida en el següent quadre:

TOTAL HORES OBJECTE DEL CONTRACTE
Servei 1
Hores mensuals de neteja zones edificis/locals
42,00
Hores mensuals de neteja de vidres d'edificis/locals
8,00
Total hores servei
50,00

Servei 2
60,00
6,00
66,00

Servei 3
4,00
0,00
4,00

Totals
106,00
14,00
120,00

Nota: el còmput final d’hores mensual per edifici / local podrà ser redistribuït en altres dependències
segons les necessitats setmanals del servei, i segons les indicacions del responsable de l’empresa
contractant.

La suma total dels imports anuals / quadriennals
quadre:

Seu General + Locals C/ Aigüestortes + Escorxador
Preu unitari típus de licitació per hora de 12,50 € de
base + 2,63 € d'IVA al 21% i 15,13 € total.

Cost tipus dels serveis definits anteriorment
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Preu
unitari
(Hora)

Base
IVA 21%
PLEC DE CLÀUSULES
Total

a contractar, queda resumida en el següent

Hores

Total

Import
anual

Import
mensual

Import
periode
màxim 4
anys

12,50 120,00 1.500,00
18.000,00
1.500,00 72.000,00
2,63
315,00
3.780,00
315,00 15.120,00
ECONOMICO
ADMINISTRATIVES
I PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES
15,13
1.815,00
21.780,00
1.815,00 87.120,00

Avg. Victoriano Muñoz, S/N, 25520 EL PONT DE SUERT, NIF P7500013C CODI 8100560009 Tel. 973 69 03 53, Fax. 973 69 05 75 , e-mail: jcolom@ccar.ddl.net

Disposició. Es deixa expressa constància de que les dades referides a les necessitats del servei tenen
el caràcter de descripció de les hores que actualment són necessàries pel servei. Aquestes hores
poden variar sense que la descripció de dites necessitats impliqui cap dret o expectativa de dret a
favor de qui resulti adjudicatari, cas que variessin dites hores.

CLÀUSULA SEGONA. Procediment de Selecció i Adjudicació
La forma d’adjudicació del contracte del servei serà el procediment negociat amb publicitat, en el
qual l’adjudicació recaurà en el candidat justificadament elegit per l’òrgan de contractació, després
d’efectuar consultes amb diversos candidats i negociar les condicions del contracte amb un o
diversos d’ells, d’acord amb l’article 169.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

CLÀUSULA TERCERA. El Perfil de Contractant
Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva
activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat, aquest Consell
Comarcal compta amb el perfil de contractant al qual es tindrà accés segons les especificacions
que es regulen en la pàgina web del consell comarcal de l’Alta Ribagorça a la que es pot accedir
mitjançant qualsevol dels dos vincles següents:
http://www.xn--altaribagora-udb.cat/

///

https://www.seu-e.cat/web/ccaltaribagorca

CLÀUSULA QUARTA. Import del Contracte
A la clàusula primera ha estat justificada una quantitat màxima i una quantitat mínima del possible
preu del contracte. Les susdites quantitat s’han de considerar provisionals i, en cap cas, es podrà
superar la quantitat establerta com a màxima. Al llarg del procés de licitació es determinarà, dins de
l’interval esmentat el preu definitiu del servei.
Es deixa expressa constància de que les dades referides a les necessitats del servei tenen el caràcter
de descripció de les hores que actualment són necessàries pel servei. Aquestes hores poden variar
sense que la descripció de dites necessitats impliqui cap dret o expectativa de dret a favor de qui
resulti adjudicatari, cas que variessin dites hores.

CLÀUSULA CINQUENA. Durada del Contracte
La durada del contracte de servei serà de dotze (12) mesos amb efectes des del dia 1 de juny de
2016 fins a 1 de juny de 2017, podent prorrogar-se pel Consell Comarcal per terminis d’un any en un
any sempre que la suma del principal més les pròrrogues no excedeixin el límit del preu màxim per
poder optar pel sistema negociat amb publicitat, és a dir, 100.000 Euros de base.
CLÀUSULA SISENA. Acreditació de l’Aptitud per a Contractar
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Poden presentar ofertes les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin
plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibicions de contractar, i acreditin al seva
solvència econòmica, financera i tècnica o professional.

1. La capacitat d’obrar dels empresaris s’acreditarà:
a) La capacitat d’obrar dels empresaris que siguin persones jurídiques mitjançant l’escriptura o
document de constitució, els estatuts o l’acta fundacional, en el que constin les normes per les quals
es regula la seva activitat, degudament inscrits, si s’escau, en el registre públic que correspongui,
segons el tipus de persona jurídica de la que es tracti.
b) La capacitat d’obrar dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d’Estats membres de la
Unió Europea per la seva inscripció en el registre procedent d’acord amb la legislació de l’Estat on
estan establerts, o mitjançant la presentació d’una declaració jurada o un certificat, en els termes
que s’estableixin reglamentàriament, d’acord amb les disposicions comunitàries d’aplicació.
c) Els demés empresaris estrangers, amb informe de la Missió Diplomàtica Permanent d’Espanya en
l’Estat corresponent o de l’Oficina Consular de l’àmbit territorial on es trobi el domicili de l’empresa.
2. La prova per part dels empresaris de la no concurrència d’alguna de les prohibicions de
contractar de l’article 60 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial
decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, podrà realitzar-se:
a) Mitjançant testimoni judicial o certificació administrativa, segons els casos, i quan aquest
document no pugui ser expedit per l’autoritat competent, pot ser substituït per una declaració
responsable atorgada davant una autoritat administrativa, notari públic o organisme professional
qualificat.
b) Quan es tracti d’empreses d’Estats membres de la Unió Europea i aquesta possibilitat estigui
prevista en la legislació de l’Estat respectiu, es pot també substituir per una declaració responsable,
atorgada davant una autoritat judicial.
3. La solvència de l’empresari:
3.1 La solvència econòmica i financera de l’empresari podrà acreditar-se per un o diversos dels
mitjans següents:
a) Declaracions apropiades d’entitats financeres o, si s’escau, justificant de l’existència d’una
assegurança d’indemnització per riscos professionals.
b) Els comptes anuals presentats en el Registre Mercantil o en el registre oficial que correspongui. Els
empresaris no obligats a presentar els comptes en registres oficials poden aportar, com a mitjà
alternatiu d’acreditació, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats.
c) Declaració sobre el volum global de negocis i, si s’escau, sobre el volum de negocis en l’àmbit
d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, referit com a màxim als tres últims exercicis
disponibles en funció de la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresari, en la mesura en
que es disposi de les referències d’aquest volum de negocis.
3.2. En els contractes de serveis, la solvència tècnica dels empresaris s’acreditarà per un o diversos
dels mitjans següents:
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a) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres anys que inclogui el seu
import, les dates i el destinatari, públic o privat. Els serveis o treballs efectuats s’acreditaran mitjançant
certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector
públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest, o a
falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari; si s’escau, aquests certificats
seran comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent.
b) Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en l’empresa, participants
en el contracte, especialment aquells encarregats del control de qualitat.
c) Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures emprades per l’empresari per a garantir la
qualitat i dels mitjans d’estudi i investigació de l’empresa.
d) Quan es tracti de serveis o treballs complexes o quan, excepcionalment, hagin de respondre a
una finalitat especial, un control efectuat per l’òrgan de contractació o, en nom d’aquest, per un
organisme oficial o homologat competent de l’Estat en què estigui establert l’empresari, sempre que
hi hagi acord d’aquest organisme. El control versarà sobre la capacitat tècnica de l’empresari i, si fos
necessari, sobre els mitjans d’estudi i d’investigació dels què disposi i sobre les mesures de control de
la qualitat.
i) Les titulacions acadèmiques i professionals de l’empresari i del personal directiu de l’empresa i, en
particular, del personal responsable de l’execució del contracte.
f) En els casos adequats, indicació de les mesures de gestió mediambiental que l’empresari podrà
aplicar a l’executar el contracte. Així com relació de fitxes dels productes emprats per a la neteja i
desinfecció dels espais, amb especial atenció en zones i edificis amb criteris de seguretat higiènica
específics, indicats per la normativa sectorial que correspongui.
g) Declaració sobre la plantilla mitja anual de l’empresa i la importància del seu personal directiu
durant els tres últims anys, acompanyada de la documentació justificativa corresponent.
h) Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del què es disposarà per a l’execució
dels treballs o prestacions, a la qual s’adjuntarà la documentació acreditativa pertinent.
i) Indicació de la part del contracte que l’empresari té eventualment el propòsit de subcontractar.
CLÀUSULA SETENA. Presentació d’Ofertes i Documentació Administrativa
Les ofertes es presentaran al Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, Av/ Victoriano Muñoz, número
48, en El Pont de Suert, en horari d’atenció al públic, en el termini des del dia 3 de maig de 2016 fins
el dia 20 de maig de 2016 a les 15:00 hores.
Les ofertes poden presentar-se, per correu, o per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, en
qualsevol dels llocs establerts en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Quan les ofertes s’enviïn per correu, l’empresari ha de justificar la data d’imposició de l’enviament a
l’oficina de Correus i anunciar a l’òrgan de contractació la tramesa de l’oferta mitjançant tèlex, fax o
telegrama en el mateix dia, consignant-se el número de l’expedient, el títol complet de l’objecte del
contracte i el nom del candidat.
L’acreditació de la recepció del citat tèlex, fax o telegrama s’efectuarà mitjançant diligència estesa
en el mateix document pel secretari. Sense la concurrència d’ambdós requisits, no serà admesa la
proposició si és rebuda per l’òrgan de contractació amb posterioritat a la data de finalització del
termini assenyalat en l’anunci de licitació. En tot cas, transcorreguts els deu dies següents a aquesta
data sense que s’hagi rebut la documentació, no serà admesa.
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Els mitjans electrònics, informàtics i telemàtics utilitzables han de complir, a més, els requisits establerts
en la Disposició Addicional Setzena del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat
pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Cada candidat no podrà presentar més d’una oferta respecte a cada modalitat de servei. Malgrat si
que s’admetrà que una mateixa empresa vulgui optar a més d’un dels serveis sotmesos a licitació.
Tampoc pot subscriure cap oferta en unió temporal amb altres si ho ha fet individualment o figurés en
més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les
propostes que hagi subscrit.
La presentació d’una oferta suposa l’acceptació incondicionada per l’empresari de les clàusules del
present Plec.
Les ofertes per a prendre part en la negociació es presentaran en dos sobres tancats, signats pel
candidat i amb indicació del domicili a efectes de notificacions, en els que es farà constar la
denominació del sobre i la llegenda «Oferta per a negociar la contractació del servei de neteja de
diverses dependències del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça. Servei de xxxxxxx». La denominació
dels sobres és la següent:

— Sobre «A»: Documentació Administrativa.
— Sobre «B»: Oferta Econòmica i Documentació.
Els documents a incloure en cada sobre han de ser originals o còpies compulsades, conforme a la
legislació en vigor.
Si una empresa opta per presentar-se a més d’un servei i així ho fa constar, només
Caldrà per presenti un únic exemplar del sobre A.
Dins de cada sobre, s’inclouran els següents documents, així com una relació enumerada dels
mateixos:
SOBRE «A»
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
a) Documents que acreditin la personalitat jurídica de l’empresari.
b) Documents que acreditin la representació.
— Els qui compareguin o signin proposicions en nom d’un altre, presentaran còpia notarial del poder
de representació, validat pel Secretari de la Corporació.
— Si el candidat fos una persona jurídica, aquest poder ha d’estar inscrit en el Registre Mercantil,
quan sigui legalment exigible.
— Igualment la persona amb poder validat a efectes de representació, ha d’acompanyar
fotocòpia compulsada administrativament o testimoni notarial del seu document nacional
d’identitat.
c) Declaració responsable de no estar incurs en una prohibició per a contractar de les recollides en
l’article 60 del del Text Refós de la Llei de Contractes aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre.
Aquesta declaració inclourà la manifestació de trobar-se al corrent del compliment de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, sense perjudici
03

01 PLEC DE CLÀUSULES ECONOMICO ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Avg. Victoriano Muñoz, S/N, 25520 EL PONT DE SUERT, NIF P7500013C CODI 8100560009 Tel. 973 69 03 53, Fax. 973 69 05 75 , e-mail: jcolom@ccar.ddl.net

de que la justificació acreditativa de tal requisit s’hagi de presentar, abans de l’adjudicació, per
l’empresari a favor del qual aquesta s’efectuï.
d) Documents que justifiquin el compliment dels requisits de solvència econòmica, financera i
tècnica o professional.
Si l’empresa es trobés pendent de classificació, ha d’aportar el document acreditatiu d’haver
presentat la corresponent sol·licitud, havent de justificar la possessió de la classificació exigida en el
termini previst en les normes de desenvolupament del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre per a l’esmena de defectes o
omissions en la documentació.
e) Una direcció de correu electrònic on efectuar les notificacions.
f) Les empreses estrangeres presentaran declaració de submissió a la jurisdicció dels jutjats i tribunals
espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de forma directa o indirecta poguessin
sorgir del contracte, amb renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre
al candidat.
g) Fitxes de seguretat higiènica dels productes a emprar segons tipus i ús del centre
SOBRE «B»
OFERTA ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ
a) Oferta econòmica
Es presentarà conforme al següent model:
«El Sr. ______________________, amb domicili a efectes de notificacions a _____________, c/
____________________, núm. ___, amb DNI núm. _________, en representació de l’entitat
___________________, amb CIF núm. ___________, havent rebut la invitació per a la presentació
d’ofertes i assabentat de les condicions i requisits que s’exigeixen per a l’adjudicació per
procediment negociat del contracte del servei de ___________, faig constar que conec el plec que
serveix de base al contracte i l’accepto íntegrament, comprometent-me a dur a terme l’objecte del
contracte per l’import següent:
Servei/local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Import
Import
Mensual*
Anual*
Import Base
IVA (21%)
Total oferta

Import
quadrienni*

* Els imports s’expressaran en euros.
* Per a la determinació del preu del servei s’aplicarà l’import base més l’IVA que sigui vigent en
cada moment.
____________, ___ de ________ de 20__.
Signatura del candidat,
Signatura: _________________».
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CLÀUSULA VUITENA. Garantia Provisional
No Caldrà presentar cap quantitat en concepte de garantia provisional.
CLÀUSULA NOVENA. Aspectes Objecte de Negociació amb l’Empresa i criteris
puntuables per a l’adjudicació
Per a la valoració de les ofertes i la determinació de la més avantatjosa econòmicament,
s’atendrà a un o diversos aspectes de negociació.
La puntuació, sobre una base de 100 punts serà:

Puntuació
màxima

1. Millor proposta econòmica ------------------------------------------------------------------------ 60 punts
Els altres tindran la puntuació proporcional en funció de la baixa.
La rebaixa del cost anual del servei s’avaluarà mitjançant la següent fórmula:
P = L * 60 / O , on:
P : puntuació
L: preu actual del servei (anual sense IVA) (13.985,76 €)
O: oferta del licitador
Aclariment del concepte “preu actual del servei”: El concepte “preu actual del servei” té
assignat el valor per any de 13.985,76 € de base (sense IVA). L’origen d’aquesta xifra, a títol
informatiu s’especifica que correspon al resultat de calcular la mitja aritmètica del cost serveis de
neteja anual assolit des de l’any 2012.
Baixes temeràries i/o desproporcionades. Es consideren baixes temeràries i/o desproporcionades i
seran directament excloses de la licitació, les eventuals ofertes que continguin una proposta de
serveis de valor inferior al “preu actual del servei” anteriorment definit.
2. Borsa d’hores anual gratuïta per feines de repàs i millora ----------------------------- 25 punts
Aquest concepte puntua el compromís del proponent de dur a terme, anualment, de forma gratuïta,
un nombre determinat d’hores de neteja, (treballs, materials i equipaments inclosos). Aquests serveis
es podran exigir a les dependències comarcals o en altres indrets dins de la comarca de l’Alta
Ribagorça.
El compromís anual d’hores sense cost de cada anualitat és exigible entre 1 de gener i 31 de
desembre de cada any i no és acumulable a anys posteriors.
La borsa d’hores anuals gratuïtes s’avaluarà de la següent manera:
P = 25 * ( O / B ) , on:

P : puntuació
B: millor borsa d’hores ofertades (anual)
O: borsa d’hores ofertades pel licitador

3. Acreditació de possessió de certificats de qualitat, mediambientals i/o prevenció de riscos
laborals vigents (ISO, EMAS o equivalent) ------------------------------------------ 5 punts
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4. Model de control proposat per l’empresa licitant per garantir el compliment del contracte, a
mes del proposat pel licitador (annex II) -----------------------------5 punts
5. Elaboració d’un pla de neteja integral, mitjançant un quadrant que permeti l’execució del
servei fora de les hores de funcionament habitual de cada edifici o local objecte ------ 5 punts
CLÀUSULA DESENA. Mesa de Contractació
La Mesa de Contractació, d’acord amb l’establert en el punt 10 de la disposició addicional segona
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, en relació amb l’article 21.2 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, , estarà
presidida per un membre de la corporació o un funcionari d’aquesta i actuarà com a secretari un
funcionari de la corporació. En formaran part, almenys, quatre vocals, entre els quals estarà el
secretari o, en el seu cas, el titular de l’òrgan que tingui atribuïda la funció d’assessorament jurídic, i
l’interventor, així com aquells altres que es designin per l’òrgan de contractació entre el personal
funcionari de carrera o el personal laboral al servei de la corporació, o membres electes d’aquesta.
Conformen la Mesa de Contractació els següents membres:
El Sr. Josep Lluís Farrero Moyes, que actuarà com a President de la Mesa.
El Sr. Javier Alonso Villaverde, Vocal gerent responsable dels servei.
El Sr. José Luís Cotonat Lameiro, Vocal tècnic.
El Sr. Lluís Florit i Molina, Vocal tècnic
El Sr. Jaume-Lluís Colom Gorgues, vocal secretari-interventor
CLÀUSULA ONZENA. Prerrogatives de l’Administració
L’òrgan de contractació, de conformitat amb l’article 210 del Text Refós de la Llei de Contractes
aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, ostenta les següents prerrogatives:
a) Interpretació del contracte.
b) Resolució dels dubtes que ofereixi el seu compliment.
c) Modificació del contracte per raons d’interès públic.
d) Acordar la resolució del contracte i determinar-ne els efectes.
CLÀUSULA DOTZENA. Obertura d’Ofertes
La Mesa de Contractació es constituirà el dia 23 de maig, següent dia hàbil després de la finalització
del termini de presentació de les ofertes, a les 10 hores, i qualificarà la documentació administrativa
continguda en els sobres «A».
Malgrat, un decret de Presidència, que s’haurà de publicar al Perfil del contractant, podrà variar
aquesta data.
Si fos necessari, la Mesa concedirà un termini no superior a tres dies per a que el licitador corregeixi
els defectes o omissions esmenables observades en la documentació presentada.
I, posteriorment, procedirà a l’obertura i examen del sobre «B» i començarà la
negociació d’acord amb els aspectes fixats en el plec.
CLÀUSULA TRETZENA. Requeriment de la Documentació
Rebuts els informes, i reunida, en el seu cas, de nou la Mesa de Contractació, proposarà al licitador
que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa.
L’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa perquè, dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des de l’endemà d’haver rebut el
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requeriment, presenti la documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autoritzi a l’òrgan de contractació per a obtenir-ne
l’acreditació de forma directa, de disposar efectivament dels mitjans que s’hagués compromès a
dedicar o a adscriure a l’execució del contracte conforme a l’article 64.2 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i d’haver
constituït la garantia definitiva que sigui procedent.

CLÀUSULA CATORZENA. Garantia Definitiva
Els que resulten adjudicataris dels contractes han de constituir una garantia del 5% de l’import
d’adjudicació, exclòs l’impost sobre el valor afegit.
Aquesta garantia podrà prestar-se en alguna de les formes següents:
a) En efectiu o en valors de Deute Públic, amb subjecció, en cada cas, a les condicions establertes
en les normes de desenvolupament d’aquesta Llei. L’efectiu i els certificats d’immobilització dels
valors anotats es dipositaran en la Caixa General de Dipòsits o en les seves sucursals enquadrades en
les delegacions d’Economia i Hisenda, o en les caixes o establiments públics equivalents de les
comunitats autònomes o entitats locals contractants davant les que hagin de tenir efecte, en la
forma i amb les condicions que les normes de desenvolupament d’aquesta Llei estableixin.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les normes de desenvolupament
d’aquesta Llei, per algun dels bancs, caixes d’estalvis, cooperatives de crèdit, establiments financers
de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per a operar a Espanya, que s’haurà de
dipositar en els establiments assenyalats en la lletra a) anterior.
c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució, celebrat en la forma i condicions que les normes
de desenvolupament d’aquesta Llei estableixin, amb una entitat asseguradora autoritzada per a
operar en el ram. El certificat de l’assegurança s’ha de lliurar en els establiments assenyalats en la
lletra a anterior.
La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que no s’hagi produït el venciment del termini de
garantia i s’hagi complert satisfactòriament el contracte.
Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos en l’article 100 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
CLÀUSULA QUINZENA. Adjudicació del Contracte
Rebuda la documentació sol·licitada, l’òrgan de contractació ha d’adjudicar el contracte dins dels
cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació.
En cap cas podrà declarar-se deserta una licitació quan exigeixi alguna oferta o proposició que sigui
admissible d’acord amb els criteris que figurin en el plec.
L’adjudicació ha de ser motivada, es notificarà als candidats o licitadores i, simultàniament, es
publicarà en el perfil de contractant.
La notificació ha de contenir, en tot cas, la informació necessària que permeti al licitador exclòs o
candidat descartat interposar recurs suficientment fonamentat contra la decisió d’adjudicació. En
particular, expressarà els següents extrems:
En relació amb els candidats descartats, l’exposició resumida de les raons per les que s’ha desestimat
la seva candidatura.
03

01 PLEC DE CLÀUSULES ECONOMICO ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Avg. Victoriano Muñoz, S/N, 25520 EL PONT DE SUERT, NIF P7500013C CODI 8100560009 Tel. 973 69 03 53, Fax. 973 69 05 75 , e-mail: jcolom@ccar.ddl.net

Respecte dels licitadors exclosos del procediment d’adjudicació, també de forma resumida, les raons
per les que no s’ha admès la seva oferta.
En tot cas, el nom de l’adjudicatari, les característiques i avantatges de la seva proposició
determinants de que hagi estat seleccionada l’oferta d’aquest amb preferència a les que han
presentat els restants licitadors les ofertes dels quals hagin estat admeses.
En la notificació i en el perfil de contractant s’indicarà el termini en que s’ha de procedir a la seva
formalització.
CLÀUSULA SETZENA. Formalització del Contracte
La formalització del contracte en document administratiu s’efectuarà dins dels quinze dies hàbils
següents a comptar des de la data de la notificació de l’adjudicació, constituint aquest document
un títol suficient per a accedir a qualsevol registre públic.
El contractista podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, corrent a càrrec seu les
corresponents despeses.

CLÀUSULA DISSETENA. Drets i Obligacions de l’Adjudicatari
El contracte s’executarà amb subjecció a l’establert en el seu clausulat i en els plecs, i d’acord amb
les instruccions que per a la seva interpretació doni al contractista l’òrgan de contractació.
El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les
prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o
per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del
contracte.
A més són obligacions específiques del contractista les següents:
El contractista haurà d’aportar una adreça postal i una altra d’electrònica de notificació per a la
coordinació dels serveis contractats amb l’objecte de gestionar, juntament amb l’empresa
contractant, possibles incidències en el servei.
S’entenen com a incidències en el servei:
-

Manca de control diari del document de supervisió del servei
Manca en el servei per falta de personal
Manca en el servei per falta d’estris de neteja
Manca en el servei per falta de material consumible d’obligada reposició

La comptabilització, en un període anual de 5 incidències no justificades dona dret al consell
comarcal de l’Alta Ribagorça a rescindir pura, simple i planerament el contracte per aquesta
corporació local.
El contractista està obligat a dedicar o a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o
materials suficients (article 64.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel
Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre).
Despeses exigibles al contractista. Són a compte del contractista les despeses i impostos de l’anunci
o anuncis de licitació i adjudicació fins al límit màxim de 250 euros, de la formalització del contracte,
així com qualssevol altres que resultin d’aplicació, segons les disposicions vigents en la forma i quantia
que assenyalin.
El contractista està obligat al compliment dels requisits previstos en l’article 227 del Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
per als supòsits de subcontractació.

Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça

CLÀUSULA DIVUITENA. Revisió de Preus
El preu d’aquest contracte podrà ser objecte de revisió sempre que s’hagi executat, almenys, en el
20% del seu import, i hagi transcorregut un any des de la seva formalització.
La fórmula de revisió de preus serà potestativa per l’administració contractant i no podrà superar ni
l’increment de l’IPC general ni la consignació pressupostària prèvia.
CLÀUSULA DINOVENA. Termini de Garantia
Per les característiques dels serveis a contractar no s’estableix cap especial termini de garantia.
CLÀUSULA VINTENA. Execució del Contracte
El contracte s’executarà amb subjecció a l’establert en aquest plec de condicions i en el Plec de
Prescripcions Tècniques, i d’acord amb les instruccions que es donaran al contractista per a la seva
interpretació per l’òrgan de contractació.
CLÀUSULA VINT-I-UNENA. Modificació del Contracte
Podrà modificar-se el contracte només si circumstàncies imprevistes i sobrevingudes fessin
recomanable la seva adaptació a les mateixes i no s’optés per la seva rescissió o extinció.
A partir dels preus base utilitzats, es podrà ampliar el servei per atendre necessitats de neteja de
diferents i/o noves dependències de tituralitat I/o possessió del consell comarcal.
A partir dels preus base utilitzats, es podrà suprimir la neteja d’alguns dels centres destinataris de la
neteja (tancament, cessió etc..)
CLÀUSULA VINT-I-DOSENA. Penalitats per Incompliment
Quan el contractista, per causes que li siguin imputables, hagués incorregut en demora respecte al
compliment del termini total, l’Administració podrà optar indistintament per la resolució del contracte
o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció establerta a l’article 212.4 TRLCSP.
Cada vegada que les penalitats per demora assoleixin un múltiple del 5% del preu del contracte,
l’òrgan de contractació estarà facultat per a procedir a la seva resolució o acordar la continuïtat de
l’execució amb imposició de noves penalitats.
Quan el contractista, per causes que li siguin imputables, hagués incomplert l’execució parcial de les
prestacions definides en el contracte, l’Administració podrà optar, indistintament, per la seva
resolució o per la imposició de les penalitats establertes anteriorment.
Quan el contractista hagi incomplert l’adscripció a l’execució del contracte de mitjans personals o
materials suficients, s’imposaran penalitats en la proporció del 20% del preu relatiu al periode afectat.
Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, que serà immediatament executiu,
i es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o
parcial, s’han d’abonar al contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan
no puguin deduir-se de les mencionades certificacions.
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CLÀUSULA VINT-I-TRESENA. Resolució del Contracte
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s’assenyalen en aquest Plec i en els fixats en
els articles 223 i 308 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i s’acordarà per l’òrgan de contractació, d’ofici o a instància
del contractista.
Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la garantia definitiva, sense
perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a l’Administració, en allò que excedeixin
de l’import de la garantia.

CLÀUSULA VINT-I-QUATRENA. Règim Jurídic del Contracte
Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació, efectes i extinció es
regirà per l’establert en aquest Plec, i per a allò que no prevegi, serà d’aplicació el Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, el
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, i el Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot el què no s’oposi
al Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre i estigui vigent després de l’entrada en vigor del Reial decret 817/2009;
supletòriament s’aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les normes de
dret privat.
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per a resoldre les controvèrsies que
sorgeixin entre les parts en el present contracte, de conformitat amb l’establert en l’article 21.1 del
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre.

Signat: Josep Lluís Farrero Moyes
president
El Pont de Suert, 20/04/2016

davant meu:

Jaume Lluís Colom Gorgues
secretari interventor.

