PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN LA
CONTRACTACIÓ PEL PROCEDIMENT OBERT DEL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS
PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT D’AGRAMUNT
1. DEFINICIÓ DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE
És objecte del present Plec la contractació promoguda per l’Ajuntament d’Agramunt pel
procediment obert i amb més d’un criteri d’adjudicació, consistent en el “Servei de neteja de les
dependències i dels edificis públics de l’Ajuntament d’Agramunt“que són els que es relacionen
Codi CPV: 90911200-8: Serveis de neteja d’edificis.
1.1.-- Objecte i necessitat del contracte.
L’objecte del contracte és la prestació del servei de neteja i desinfecció dels edificis, locals i
dependències de titularitat municipal d’AGRAMUNT que es relacionen en el present plec de
clàusules.
Divisió en lots: NO .- Justificació de la no divisió en lots del contracte: La corporació
municipal considera que es facilita l’accés a la contractació pública per part dels operadors
interessats. S’estableix l’obligarietat de la subrogació de personal per a tot el contracte i per a
tots els equipaments.

2. ÀMBIT DEL CONTRACTE
L’àmbit de la prestació del servei objecte de contractació és la neteja dels equipaments
municipals relacionats en aquest punt, per tal de garantir la seva salubritat i higiene, controlantne la qualitat i assegurant que causin el mínim de molèsties i interferències amb la persona
usuària.
La neteja abastarà tots els elements inclosos a les dependències (paviments, sostres, parets,
portes, finestres, balcons, mobiliari, prestatgeries, elements de decoració, equipaments i altres
elements existents), així com les seves instal·lacions, vidres, persianes, conduccions, cortines,
etc.
El contractista haurà d’adaptar-se als futurs canvis del parc global de les dependències i edificis
municipals, tan dins de l’àmbit d’actuació com fora d'ell, i haurà d’incorporar-los al servei quan
l’Ajuntament ho sol·liciti. En aquests casos, es procedirà a una reestructuració dels serveis i
recursos o be es tramitarà l’ampliació del contracte de serveis basada en l’estudi tècnic i
econòmic que l’empresa contractista haurà de presentar per aquestes noves dependències o
edificis, d’acord amb els preus unitaris i partides econòmiques acceptades en el contracte
inicial amb les corresponents actualitzacions de preus. Aquest estudi haurà de ser aprovat
expressament per part de l’Ajuntament.
Així mateix, com a prestació accessòria, l’adjudicatari resta obligat al subministrament i
reposició del material higiènic (sabó, paper higiènic reciclat i tovalloles de paper reciclat, bosses
de plàstic reciclat de colors per la recollida selectiva, ...) i dels seus dispensadors de cada
centre o dependència objecte de la present contractació.
A) ELS EDIFICIS PÚBLICS ON S’HAURÀ D’EFECTUAR LA NETEJA:
1.- EDIFICIS DEL COL·LEGI PÚBLIC CEIP MACIÀ-COMPANYS.
a) Neteja diària (de dilluns a divendres) edifici CEIP Macià-Companys, 2 treballadors de neteja,
amb un total de 60 hores setmanals, 10 mesos de servei i no hi haurà servei per les vacances
de Nadal i de Setmana Santa.
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b) Neteja de vidres 2 cops a l’any, que es durà a terme el mes de setembre i per les vacances
de setmana santa.
c) Neteja dels nous espais del CEIP (de dilluns a divendres), 1 treballador de neteja amb un
total de 25 hores setmanals.
d) abrillantar zones accessibles una vegada a l'any
2.- LLAR D’INFANTS MUNICIPAL
a) Neteja diària (de dilluns a divendres) edifici Llar d’Infants “L’ERA””, 1 treballador de neteja,
amb un total de 15 hores setmanals, 11 mesos de servei i no hi haurà servei per les vacances
de Nadal i de Setmana Santa.
b) Neteja de vidres 2 cops a l’any, i que es durà a terme el mes de setembre i per les vacances
de setmana santa.
c) abrillantar zones accessibles una vegada a l'any
En aquests moments aquest servei es presta en l’escola municipal de música.
En un termini màxim de 5 mesos es prestarà en nou edifici amb les obligacions contractuals
establebrets en aquest apartat.
3.-. EDIFICIS DEL PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS I DE LES PISCINES.
a) Neteja diària (de dilluns a divendres) edifici Pavelló Municipal d’Esports, un treballador de
neteja, amb un total de 4 hores diàries (dilluns a divendres) i un treballador de neteja
(dissabtes) amb un total de 3 hores diàries.
b) Neteja diària de la planta baixa, vestidors, dutxes, serveis 1a planta i 2a planta, vestíbul,
vidres porta entrada, passadissos i escala.
c) Neteja els dies alternatius de les grades, de la sala de musculació, despatxos, farmaciola,
sala d’audiovisuals, magatzem de material esportiu, sala de calefacció i mopejat a la pista.
d) Neteja de vidres un cop cada mes:primera setmana de mes.
e) Afegir neteja a fons dels vestidors trimestral
A l’estiu es distribuiran les hores del servei entre les piscines i al pavelló municipal d’esports.
4. EDIFICI DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.
a) Neteja diària (de dilluns a divendres) de l’edifici de l’Escola Municipal de Música, un
treballador de neteja, amb un total de 3 hores diàries, 10 mesos de servei i no hi haurà servei
per les vacances de Nadal i de Setmana Santa. La neteja és de les aules, secretaria, sala
d’aducions i despatx de direcció.
b) Neteja de vidres 2 cops a l’any que es durà a terme el mes de setembre i per les vacances
de setmana santa.
Durant juliol hi haurà servei un dia a la semana (3 hores), especialmente sanitaris, secretaria i
despatx de dirección.
Els tres últims dies del mes d’agost és necessaria una neteja a fons de tot l’edifici municipal.
5.- BIBLIOTECA MUNICIPAL, SALA DE CONFERÈNCIES, VESTÍBUL I RÀDIO SIÓ.
a) Neteja diària ( de dilluns a divendres) 3 hores cada dia amb un total de 15 hores /setmana.
Dins aquest horari de 15 hores a la setmana s’inclourà la neteja un dia a la setmana la sala de
conferències i ràdio Sió.
6.- VIDRES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
a) Neteja dels vidres de la Biblioteca, 2 cops a l’any.
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7.-. ESPAI GUINOVART:
a) Neteja de vidres i pols de l’era, 1 cop a l’any. Per fer aquesta neteja és necessari passar
l’aspirador.
8.- SERVEIS PISCINES CAP DE SETMANA( JULIOL, AGOST)
Durant els dos mesos de juliol i agost, els diumenges s’hauran de netejar els serveis i vestidors
de les piscines municipals (3 hores).

9.- CENTRE DE DINAMITZACIÓ
Arran de la propera obertura del centre de dinamització el proper mes de juny, es destinaran
quatre hores a la setmana durant tot l’any a comtpar del mes de juny.
EXECUCIÓ DELS TREBALLS:
Els treballs es realitzaran en dies feiners i en horari diürn, a menys que s'especifiqui una altra
necessitat. En general, la neteja ordinària es realitzarà fora de l’horari habitual de treball de
cada equipament, de manera que en cap moment es vegi pertorbat el normal funcionament de
les activitats desenvolupades en les dependències i instal·lacions objecte d’aquest contracte.
S’hauran de respectar les freqüències fixades, els dies de servei i dedicació diària per
cada centre inclòs en el servei. Els horaris poden ser modificats per l'Ajuntament en atenció a
l'interès dels serveis o activitats que es realitzin en cada centre o dependència, essent
d'acceptació obligada per l'adjudicatari i sense dret a rebre cap contraprestació econòmica, tret
que signifiquin una ampliació de l'horari o del servei.
La descripció general de les condicions i característiques mínimes a les quals s'ha d'ajustar

3. NECESSITATS I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
Les necessitats administratives a satisfer, dels criteris d’adjudicació i els factors que intervenen
en el present contracte estan acreditats a l’expedient corresponent.
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la justificació
del procediment, la no divisió en lots, dels criteris d’adjudicació i la resta de requeriments
recollits a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant,
LCSP) estan acreditats a l’expedient.

4.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ
4.1.- Pressupost màxim.El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa, per a la primera anualitat, en la
quantitat de 100.000 Euros ( CENT MIL EUROS) més l’IVA corresponent.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de licitació, indicant
l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetentse cap prova d’insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a la clàusula 1.
L’IVA que correspon aplicar és el 21%.
No s’estableix la possibilitat de licitar per lots.
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Sistema de determinació del pressupost: La determinació del preu s'efectua de conformitat
amb el que es disposa en l'article 309 LCSP, per aplicació del preu/hora estimat al nombre
d’hores previst.
Possibilitat d'incrementar/disminuir el nombre d'unitats fins al 10 % del preu del contracte: Si,
d’acord amb la LCSP.
4.2.- Preus serveis extraordinaris.S’haurà de fixar un preu que s’aplicarà per a la neteja que sol·liciti l’Ajuntament d’Agramunt de
forma puntual tant per suplir baixes del personal de neteja de la seu de la Casa Consistorial,
Espai Guinovart i casa de la Policia local, o d’altres esdeveniments que es realitzin en les
instal·lacions de l’Ajuntament d’Agramunt, com el teatre casal Agramuntí, i d’altres nous espais
que es puguin incorporar.
Els serveis a dalt descrits són obligatoris de realitzar, encara que sigui fora de l’horari habitual o
en dies festius i sempre es prestaran pel mateix preu
4.3.- Revisió i/o adequació de preus
No s’admet la revisió de preus.

5 .- VALOR ESTIMAT
Valor estimat : 200.000 EUROS (dos-cent mil euros), IVA exclòs (1 any de contracte i 12 mesos
de pròrroga optativa).
Mètode de càlcul aplicat per calcular el valor estimat: Valor del servei pel nombre d’hores a
prestar amb caràcter de mínim actualitzant els preus de la darrera contractació realitzada per
aquest ens. El preu inclou el subministrament dels productes que siguin necessaris per a la
seva execució, així com els recanvis (sabó per rentamans, paper higiènic, etc), i inclou també
una estiació de despeses generals i benefici empresarial.
Subjecte a regulació harmonitzada: NO
6.- APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES
La despesa derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec a les
aplicació pressupostàra següent 920.227.00 del vigent pressupost.
7.- DURADA DEL CONTRACTE I POSSIBLES PRÒRROGUES
El contracte tindrà una durada d’un any, a comptar des del dia 1 de juny de 2019 i un cop
formalitzat el contracte administratiu. Aquest podrá ser prorrogat per mutu acord un any més.
A l'acabament del termini de vigència del contracte l’ajuntament d’ Agramunt pot prorrogar el
contracte de forma obligatòria per l’adjudicatari, per un període màxim de tres mesos, fins que
hagi realitzat una nova licitació i el nou adjudicatari es faci càrrec del servei.
La pròrroga s'acordarà per l'òrgan de contractació i serà obligatòria per a l'empresari, sempre
que el seu preavís es produeixi almenys amb dos mesos d'antelació a la finalització del termini
de durada del contracte.
En cap cas podrà produir-se la pròrroga pel consentiment tàcit de les parts.
La pròrroga del contracte establerta a l'apartat 2 de l'article 29 LCSP no serà obligatòria per al
contractista en els casos en els quals en el contracte es doni la causa de resolució establerta
en l'article 198.6 LCSP, per haver-se demorat l'Administració en l'abonament del preu més de
sis mesos.
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La garantia definitiva constituïda inicialment es podrà aplicar al període de pròrroga sense que
sigui necessari reajustar la seva quantia, tret que juntament amb la pròrroga s'acordi la
modificació del contracte.
No obstant això, de conformitat amb l'article 29.4 LCSP, quan al venciment d'un contracte no
s'hagués formalitzat el nou contracte que garanteixi la continuïtat de la prestació a realitzar pel
contractista, com a conseqüència d'incidències resultants d'esdeveniments imprevisibles per a
l'òrgan de contractació, produïdes en el procediment d'adjudicació i existeixin raons d'interès
públic per no interrompre la prestació, es podrà prorrogar el contracte originari fins que comenci
l'execució del nou contracte i en tot cas per un període màxim de nou mesos, sense modificar
les restants condicions del contracte, sempre que l'anunci de licitació del nou contracte s'hagi
publicat amb una antelació mínima de tres mesos, respecte de la data de finalització del
contracte originari.
En aquest cas, en atenció a la naturalesa imprevisible d'aquesta pròrroga, l'aplicació de la qual
no deriva de la voluntat de l'òrgan de contractació, la mateixa no es prendrà en consideració a
l'efecte de fixar el valor estimat, ni serà aplicable l'obligació de preavís anteriorment referida.
Les pròrrogues s'hauran d'aprovar amb caràcter previ a la finalització del contracte.
8.- TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària, no està subjecta a regulació harmonitzada
i és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, es durà a terme mitjançant
procediment obert i adjudicació amb més d’un criteri d’adjudicació, en virtut d’allò que
estableixen els articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la LCSP.
9.- PUBLICITAT
L'anunci de licitació per a l'adjudicació de contractes de les Administracions Públiques es
publicarà en 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, l’ajuntament
d’Agramunt ho publicarà a la pàgina web de l’ajuntament : www. agramunt.cat.
En el perfil de contractant de l'Ajuntament d’ Agramunt, s'oferirà informació relativa a la
convocatòria de la licitació del contracte, incloent els plecs de clàusules administratives
particulars i documentació complementària, si escau.
Els interessats en el procediment de licitació hauran de sol·licitar informació addicional sobre
els plecs i altra documentació complementària amb una antelació de 3 dies abans de la
finalització del termini de presentació de les proposicions.

10- CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ ) SÍLes condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen:
L’adscripció al contracte dels mitjans materials i personals que figuren a l’oferta
presentada per l’adjudicatari i els establerts com a mínimes en el plec de prescripcions
tècniques.
Es fixa com a condició especial d’execució el fet que, el nou empresari quedarà
subrogat en tots els drets i obligacions laborals i de seguretat social que tingués l’anterior
adjudicatari concessionari (CLANSER) respecte de personal adscrit al servei objecte del
contracte. L’adjudicatari reconeixerà tots els drets i obligacions derivats del contracte i del
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conveni col·lectiu del sector. La llista del personal afectat figura en el plec de prescripcions
tècniques.
A l’objecte de garantir l’estabilitat laboral no es podran realitzar contractacions
eventuals per cobrir vacants definitives.
Per a les noves contractacions l’empresa adjudicatària es compromet a la integració
laboral de grups amb dificultats d’inserció social, més concretament persones en risc o en
situació d’exclusió social, en el cas que això sigui possible, aquesta selecció podrà comptar
amb la col3laboració de serveis socials municipals.
Per vetllar per l’eficiència i estalvi energètic, es tancaran les llums de les zones on no
es treballi així com els aparells de climatització no automatitzats que s’hagin quedat en marxa
pels usuaris dels centres.
11.- FORMAT DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS I MITJANS DE COMUNICACIÓ
ELECTRÒNICS: NORMES GENERALS
1. D’acord amb el que disposa la lletra c) de l’article 159.6 de la LCSP, l’oferta constarà de dos
sobres en suport electrònic.
Els licitadors hauran de signar electrònicament el resum de l’oferta en format PDF, que
contindrà l’índex dels documents que conformen la mateixa i les empremtes digitals. La
signatura del resum de l’oferta comportarà la signatura de tots els documents que la composen.
Els licitadors podran indicar quina informació de la seva proposició té caràcter
confidencial, sense que, en cap cas, puguin declarar com a tal l’oferta econòmica. L’òrgan de
contractació garantirà la confidencialitat de la informació expressament així designada, dins
dels paràmetres de la legalitat i sempre que no afecti al dret d’informació que tenen la resta
de licitadors de conformitat amb allò establert a la legislació vigent en matèria d’accés a la
informació pública.
2. Les empreses licitadores han de presentar la documentació que confirmi les seves ofertes
en el termini que s’assenyala en l’anunci de licitació, mitjançant l’eina de Sobre Digital
accessible a l’adreça web següent:
https://seucontractacio.Ajuntament.cat/
3. 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-ne el contingut
de la comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums
escrits o sonors dels principals elements de la comunicació.
4. Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de
contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics.
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís
de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant
de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la
notificació per part de l’empresa a qui s’adreça.
5. D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les
empreses que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a
interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de l’espai
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virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil de contractant
de l’òrgan de contractació, accessible a la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat.
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces
electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís
relacionat amb aquesta licitació.
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència
del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el
tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de
Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis electrònic, que deixa constància fefaent de
l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada, també es
publicarà informació relativa tant a la licitació, com al contracte.
6. Certificats digitals.
D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la signatura
electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en
els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell,
de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a
les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva
1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de
signatura electrònica admesa per a la signatura del DEUC i de l’oferta.
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a
qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE)
910/2014/UE sobre identificació electrònica i subministrament de confiança, esmentat, el qual
disposa que “una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a
un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels
Estats membres”.
12.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR, FORMA I CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS
-El termini per a la presentació de la documentació exigida serà de 26 dies naturals a
comptar des de la publicació de l’anunci en el perfil del cotnractant.
Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats en l'anunci de licitació, sent
aplicable l'establert en l'article 80 del RGLCAP, sense que s'admetin aquelles proposicions que
no es presentin en la forma, terminis i lloc indicat.
Cada licitador no podrà presentar més d'una proposició. Tampoc podrà subscriure cap
proposició en unió temporal amb altres empresaris si ho ha fet individualment o figurar en més
d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les
proposicions per ell subscrites.
La presentació de proposicions suposa l'acceptació incondicional per l'empresari del contingut
de la totalitat de les clàusules o condicions previstes en els plecs que regeixen el contracte,
sense excepció o reserva alguna.
SOBRES: SOBRE NÚM. 1.: Contindrà la documentació administrativa següent:
- Declaració responsable de compliment de les condicions establertes per contractar amb el
sector públic conforme a la normativa nacional, d’acord amb el model que consta com annex 1
al PCAP.
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Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la finalització
del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de perfecció del contracte,
d’acord amb l’article 140.4 LCSP.
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol
moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi sigui
requerida, i sens perjudici d’allò establert a la clàusula 1.18) del present Plec.

SOBRE NÚM. 2.- Model
ANNEX II (AL SOBRE NÚM. 2). MODEL DE
PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DE CRITERIS AUTOMÀTICS

13.- CONDICIONS MÍNIMES I MITJANS D’ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA ECONÒMICA
I FINANCERA I PROFESSIONAL O TÈCNICA
Estan capacitades per contractar les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres,
que tinguin plena capacitat d’obrar i no estiguin incurses en les causes de prohibició per
contractar previstes a la llei. Quan fossin persones jurídiques hauran de justificar que l’objecte
social de l’entitat comprèn el desenvolupament de les activitats que constitueixen l’objecte del
contracte al que concorren.
L’acreditació es realitzarà mitjançant la presentació dels estatuts socials inscrits en el Registre
mercantil o en aquell altre registre oficial que correspongui en funció del tipus d’entitat social.
El licitador haurà de complir les condicions següents:
 Disposar de la solvència següent:
a) Solvència econòmica i financera:

Mitjans: volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l'àmbit al que es
refereixi el contracte, per import igual o superior a 200.000,00 euros, referit al millor
exercici dels tres últims anys disponibles. El mitjà d’acreditació seran els comptes anuals
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresa hi estigués inscrita. En cas
contrari, pels dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar inscrita. Els empresaris
individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el volum anual de negocis
mitjançant llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
b) Solvència professional o tècnica:

Mitjans: Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres anys
que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. 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; quan el destinatari sigui un
subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, mancant aquest certificat,
mitjançant una declaració de l'empresari acompanyada dels documents que tinui que
acreditin la realització d’aquesta prestació.
Aquesta relació haurà de contenir un mínim de tres projectes similars a l’objecte i al volum
d’activitat d’aquesta licitació.
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Així mateix, el contractista haurà de comprometre’s a adscriure en l’execució del
contracte els mitjans personals i materials que especifiqui en la seva oferta, de forma prèvia a
l’acord d’adjudicació. Aquest compromís té caràcter d’obligació essencial i, per tant, el seu
incompliment és causa de resolució del contracte.
En cas de ser una emrpesa de nova constitució podran participar d’aquesta licitació
mitjançant la presentació d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals
per un import de 300.000 €.

c) Classificació empresarial:
Malgrat que la classificació de l’empresari no és requisist indispensable. Els licitadors que
acreditin estar degudaments inscrits en el Grup U (serveis generals), Subgrup 1
Categoria 1 (anualitat inferior a 150.000,00€), restaran exempts de presentar la
documentació relativa a la solvència econòmica financera i tècnic i professional.
No obstant, la inscripció en rel Registre Electrònic de Licitadors (RELI) o en el Registre Oficial
de Licitadors i empreses classificades del Sector Públic (ROLECE) , o inscrit en alguna base de
dades nacional d’algun estat membre de la UE d’accés gratuït, acreditarà d’acord amb el que
en ell es reflecteix i excepte prova en contra, les condicions de personalitat i capacitat d’obrar,
representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera,
solvència tècnica i professional, classificació i altres circumstàncies inscrites així com la
concurrència o no de les prohibicions de contractar de l’empresari.

14-. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició més avantatjosa que
es proposen, de forma decreixent, son el que tot seguit s’indiquen, d’acord amb la ponderació
que es detalla per a cadascun d’ells, amb un màxim de 100 punts, d’acord amb el següent
quadre:

1.- Oferta econòmica fins a un màxim de 50 punts aplicant la següent fórmula matemática:
50 x
(preu de l’oferta més alta – preu de l’oferta que es puntua)
preu de l’oferta més alta – preu de l’oferta més económica
El preu anual és sense considerar l’IVA.
S’exclouran totes les ofertes que superin el tipus de licitació.
De la mateixa manera, seran puntuades amb zero punts les ofertes que no suposin rebaixa
respecte del preu de licitació.
S’exclouran les ofertes que presentin errors aritmètics en els càlculs de l’oferta econòmica i
també quan no coincideixin l’expressió en xifres i l’expressió en lletres, així com les que
incorporin qualsevol tipus de condició

2.-MILLORES COMPLEMENTARIES REFERIDES al servei.-S’inclouran en aquest apartat els
documents que acreditin aquells treballs complementaris no contemplats en les especificacions
tècniques i les quals puguin ajudar a millorar el funcionament del servei de neteja, i estaran
estructurats segons tot o alguns del següents apartats:
1. Millores referides a les freqüències de servei i hores de dedicació (ampliació d’hores de
servei).
2.Millores referides a l'equipament: en aquest cas la disponibilitat d’una màquina escombradora
per la neteja del pavelló.
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L’exposició d’aquestes o altres millores contindrà :
1. Descripció de la millora de manera inequívoca, definint l’abast de la millora
2. Quantificació del seu cost de mercat. No es prendran en consideració les ofertes que no
reuneixin aquests requisits. Aquestes millores es valoraran d’acord amb els criteris de
puntuació d’adjudicació establerts al plec
Aquestes millores es descriuran a l’oferta de manera inequívoca, indicant l’abast del treball o
treballs, les seves periodicitats, i el cost estimat a preu de mercat. Aquests aspectes es
presentaran en forma de “Millores complementaries referides al servei”, el contingut del qual
estarà d’acord amb les indicacions de les especificacions tècniques del servei. L’ajuntament es
reserva el dret de desestimar aquelles millores que a criteri de la Mesa de Contractació estiguin
incloses en el contracte, no siguin d’interès o no estiguin relacionades amb els objectius o el
desenvolupament del contracte.
A partir de les dades, es procedirà com segueix :
1. Determinar el % que suposa la valoració econòmica de les millores sobre el preu base de
licitació (clàusula quarta del Plec de clàusules Administratives particulars).
2. El % màxim serà el 10 %
3. La puntuació serà la que correspongui d’acord amb la següent fórmula: Puntuació millores =
% ofertat x 30 / 10
Tindrà la màxima puntuació (30 punts) la proposta que ofereixi el màxim percentatge abans
indicat. Les propostes que ofereixin millores amb percentatges per sobre del 10% tindran la
mateixa puntuació. Millora màxima admesa: 10 %
15.- CRITERIS DE PREFERÈNCIA EN CAS D’IGUALACIÓ DE PROPOSICIONS
L’ordre de prelació en cas d’igualació de proposicions econòmicament més avantatjoses des
del punt de vista dels criteris objectius d’adjudicació serà:
a) En cas d’empat s’adjudicarà el contracte a la proposició que comprengui l’oferta
econòmica més baixa.
b) En cas que persisteixi després d’aplicar aquest últim criteri, es decidirà l’adjudicació,
entre elles, per sorteig, que es farà davant la Mesa de contractació, i amb assistència
dels licitadors afectats per l’empat.
16.- VARIANTS
Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants.
17.- PROPOSICIONS ANORMALS O DESPROPORCIONADES
Procedeix: SI
- Criteris adjudicació i designació dels paràmetres objectius que permeten identificar
que una oferta es considera anormal:
Atès que el pressupost de licitació és bàsicament cost de personal i de suport d’estructura
d’empresa imprescindible per al desenvolupament de l’activitat, es considerarà que l’oferta
econòmica té valor desproporcionat o anormal si el preu ofert està en un 10,00 % per sota de la
mitjana de les ofertes presentades, ja que a partir d’aquest percentatge es considera que la
baixa repercutirà directament en el desenvolupament satisfactori de l’activitat.
La mitjana es calcularà:
Amb caràcter general, com a mitjana de les ofertes admeses en aquesta licitació, llevat de les
dues ofertes més altes i les dues més baixes que no es tindran en compte per a l’esmentat
càlcul.
- Quan el nombre d’ofertes admeses en aquesta licitació sigui inferior a set (7), per
calcular l’esmentada mitjana aritmètica no es tindrà en compte ni l’oferta més alta ni
l’oferta més baixa.
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- Quan el nombre d’ofertes admeses en aquesta licitació sigui inferior a cinc (5), per
calcular l’esmentada mitjana aritmètica es tindran en compte totes les ofertes
admeses.
- Termini per a la justificació de l'anormalitat de l'oferta: 3 dies.

18.- MESA DE CONTRACTACIÓ
Es constituirà la Mesa de contractació de conformitat amb la Disposició addicional segona
10) de la TRLCSP, amb la composició que determina l’art. 21 del RD 817/2009, de 8 de
maig, pel que es desenvolupa la LCSP. La mesa de contractació es constituirà, en acte
públic, amb les persones següents:
President:

El Senyor Alcalde, Sr. Bernat Solé i Barril

Vocals :

El senyor Regidor, Josep Maria Carrera Roig
La senyora arquitecta municipal, Sònia Pintó Grau
La senyora Sara Miñarro Gómez, secretària interventora l’ajuntament
El Sr. Raül Ripoll Bori, Funcionari de l’ajuntament ,

Secretària: La senyora Ester Solé Carulla, funcionària de l’ajuntament

19.- PRERROGATIVES DE L'ADMINISTRACIÓ
L’òrgan de contractació, de conformitat amb l’article 210 del Text Refós de la Llei de contractes
del sector públic, aprovat pel 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 els efectes d’aquesta.
20.- OBERTURA D’OFERTES I ADJUDICACIÓ
1. La Mesa de contractació, que es reunirà a partir del primer dia hàbil després de la finalització
del termini de presentació de proposicions, qualificarà prèviament la documentació integrant del
sobre núm. 1. Si s’observen defectes o omissions subsanables, atorgarà un termini de tres (3)
dies hàbils per esmenar-los.
Així mateix, l’òrgan de contractació i la Mesa de contractació podran recaptar dels empresaris
aclariments sobre els certificats i documents presentats, o requerir-los per a la presentació
d’altres complementaris, que hauran de presentar-se en un termini no superior a cinc (5) dies
naturals, sense que puguin presentarse després d’haver-se declarat admeses les ofertes.
2. Posteriorment, la Mesa de contractació procedirà, en sessió pública, a l'obertura del sobre
núm. 2 excepte el de les proposicions rebutjades, i el remetrà al tècnic corresponent per a
l’avaluació prèvia dels criteris que no són quantificables mitjançant la mera aplicació de
fórmules. Un cop rebut aquest informe, la Mesa de contractació donarà a conèixer, en sessió
pública, el resultat de la valoració assignada als criteris avaluables mitjançant judicis de valor.
3. A continuació efectuarà la valoració dels criteris automàtics elevant a l’òrgan de contractació
la proposta de classificació, per ordre decreixent, de les proposicions presentades i
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acceptades, i d'adjudicació a favor del licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa.

20.1.- ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
1.
L'òrgan competent adjudicarà el contracte en el termini màxim de 15 dies hàbils a
comptar des del dia següent al de l'obertura de les proposicions rebudes. Transcorregut el
termini anterior sense que s’hagi produït l’adjudicació, els licitadors tenen dret a retirar la seva
proposta i a què se'ls torni o cancel·li la garantia constituïda, si escau.
2.
Prèviament a l'adjudicació, l’Alcaldia en nom de l’Òrgan de Contractació requerirà
al licitador que hagi presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa perquè, dins del
termini de 10 dies hàbils a comptar del següent al de la recepció del requeriment, presenti la
documentació que es relaciona a continuació:
a) Documents justificatius de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social. Els corresponents certificats podran ser expedits per
mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, que seran acceptats en els termes previstos
en el plec de clàusules administratives generals.
b) Document públic d'apoderament, degudament inscrit en el Registre públic corresponent,
que haurà de ser validat per la Secretaria de l’Ajuntament
c) Constituir la garantia que, en el seu cas, sigui procedent.
d) En matèria de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), si es tracta d’activitats que hi
estan subjectes, en cas que el licitador sigui subjecte passiu de l’IAE i estigui obligat al
pagament del mateix, ha de presentar el document d’alta de l’impost relatiu a l’exercici
corrent en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte o el darrer rebut de l’impost,
acompanyat d’una declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula
del mateix. Si el licitador es troba en algun dels supòsits d’exempció, aportarà una
declaració responsable especificant el supòsit legal d’exempció, així com el document de
declaració d’alta en el cens d’obligats tributaris.
e) Documentació exigida en la clàusula 11 apartats a, b i c del present plec. S’hauran de
presentar els documents originals o còpia dels mateixos legitimada per notari o compulsada
per funcionari d’aquesta Corporació.
f) Registre Documentació del Coordinació Empresarial amb l’Ajuntament d’Agramunt
(Annex III)
g) Acreditar la contractació d’una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per un
import de 300.000 euros.
h) Còpia en format digital de tota la documentació anterior i de la documentació presentada
als sobres 1 i 2.
Un cop presentada la documentació assenyalada i constituïda, en el seu cas, la garantia
definitiva, s'adjudicarà el contracte dins dels 5 dies hàbils següents al de la recepció de
l'esmentada documentació.
Si el licitador no presenta la documentació requerida o no constitueix la garantia definitiva
dins del termini assenyalat s'entendrà que retira la seva oferta i es procedirà a requerir la
mateixa documentació al següent licitador segons l'ordre en què hagin quedat classificades
les ofertes.
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3.
L’adjudicació es farà en resolució motivada. En particular expressarà els següents
extrems:
a) En relació als licitadors exclosos del procediment d’adjudicació, l’exposició resumida de les
raons per les que no s’hagi admès la seva oferta.
b) En tot cas, el nom de l’adjudicatari, les característiques i avantatges de la proposició de
l’adjudicatari determinant de que hagi estat seleccionada l’oferta d’aquest amb preferència a les
que hagin presentat els restants licitadors les ofertes dels quals hagin estat admeses.
4.
No es podrà declarar deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o proposició que
sigui admissible d’acord amb els criteris que figurin en el present plec.
5.

Formalització del contracte

El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP.
En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització no es produirà
abans del transcurs dels 15 dies hàbils següents a la remissió de la notificació de l’adjudicació.
Una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior, l’adjudicatari s’obliga a
formalitzar-lo mitjançant document administratiu quan sigui requerit i, en qualsevol cas, en un
termini màxim de 5 dies naturals a comptar de l’endemà de la recepció del requeriment.
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà d’estar
formalment constituïda abans de la formalització del contracte.

20.2.-) CONSULTES I VISITA A LES INSTAL·LACIONS
Els interessats podran efectuar qualsevol pregunta o consulta formal sobre les característiques
i l’abast de la documentació posada a la seva disposició en el Perfil del contractant, a comptar
des de la publicació dels plec en el Perfil del contractant.
Per garantir el públic coneixement de totes les preguntes i les seves respostes, els licitadors les
formularan per internet, a través de l’aplicació prevista en el Tauler d’anuncis electrònic secció “
Dubtes i preguntes” associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta contractació en el Perfil del
contractant de l’Ajuntament, o bé enviat un correu electrònic a ajuntament@agramunt.cat. Les
respostes, però, seran objecte de publicació en el perfil del contractant per a general
coneixement.
Les empreses interessades en realitzar una visita a les instal·lacions compreses en el
contracte, ho podran demanar en el termini de 10 dies natural a comptar des de la publicació
de l’anunci de licitació en el Perfil del contractant. Es convocarà a les empreses interessades
un cop transcorregut l’esmentat termini mitjançant publicació d’avís en l’esmentat espai virtual
Tauler d’anuncis de la licitació d’aquest contracte en e el Perfil del contractant, en que
s’assenyalarà un únic dia, hora i lloc de concertació per iniciar la visita dels edificis. Només es
realitzarà una convocatòria. Les peticions per fer la visita, es podran fer a través del Perfil del
contractant d’aquesta licitació o bé mitjançant correu electronic a l’adreça:
ajuntament@agramunt.cat.

21.- GARANTIA PROVISIONAL DEFINITIVA
No s’exigeix la constitució de garantia provisional,.
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La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa serà la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.
La garantia definitiva podrà instrumentar-se mitjançant retenció del primer o primers pagaments
que s’efectuïn.Es podrá presentar el model de l’Annex III.
La Tresoreria Municipal emetrà un justificant acreditatiu de la constitució del dipòsit, en el
moment d’aprovació de les factures corresponents
En cas que es facin efectives sobre aquesta garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles
a l’adjudicatari, aquest haurà de reposar o ampliar aquella en la quantia que correspongui en el
termini de quinze (15) dies naturals des de la notificació, incorrent en cas contrari en causa de
resolució.
Quan com a conseqüència d’una modificació del contracte experimenti variació el seu preu,
haurà de reajustar la garantia, perquè guardi la deguda proporció amb el nou preu modificat, en
el termini de quinze (15) dies naturals comptats des de la data en què es notifiqui a
l’adjudicatari l’acord de modificació.
La durada de la garantia definitiva serà durant la vigència del contracte.

22.-DRETS I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les dades
específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la normativa
aplicable i, en particular, els següents:
DRETS: Els establerts al TRLCSP i els següents:
- Percebre la retribució corresponent a la prestació dels serveis en la forma i quantitat que
resulti d'aquest plec i segons la certificació mensual conformada previament per l'Ajuntament. L'empresa podrà utilitzar com a magatzem d'estris i de productes de neteja i higiènics
necessaris per la prestació dels serveis, els espais designats i oferts per l'Ajuntament, amb
aquesta destinació específica, als diferents edificis. (El contractista serà el responsable del bon
ús d'aquests espais)
- El personal de l'empresa accedirà als edificis municipals i centres d'ensenyament, que es
detallen en els antecedents, per dur a terme la prestació del servei de neteja objecte del
contracte, en l'horari previst i pactat amb l'Ajuntament.
OBLIGACIONS - Les establerts a la LSCP i les següents:
 L’adjudicatari s’obliga a presentar setmanalment el conjunt de fulls de control dels
serveis signats pels treballadors com a certificació que s’ha dut a terme la neteja. Aquests
controls inclouran les hores d’entrada i de sortida i s’hauran de signar tant a l’entrada com a
la sortida
 L’adjudicatari s’obliga a que les tasques de neteja es duguin a terme en els horaris fixats
per cada responsable de cada equipament.
 L’adjudicatari estarà obligat a complir les disposicions en matèria laboral, social, de
seguretat i higiene en el treball, fiscal i mediambientals, i qualsevol altre de caràcter general
aplicable. L’incompliment d’aquestes obligacions o la infracció de les disposicions sobre
seguretat i higiene en el treball per part de l’empresa que resulti adjudicatària del present
contracte, no comportaran cap mena de responsabilitat per a l’Ajuntament d’Agramunt.
Sens perjudici d’això l’òrgan de contractació podrà requerir al contractista per tal que
acrediti documentalment el compliment de les referides obligacions.

L'adjudicatari haurà de comunicar oportunament a l’Ajuntament d’Agramunt, qualsevol
alteració que impedeixi el compliment de les obligacions esmentades al paràgraf anterior.
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Amb la finalitat de garantir la responsabilitat empresarial, a la que fa referència l’article 42
de l’Estatut dels Treballadors, i d’acord al contingut del seu paràgraf 1er, l’adjudicatari
haurà d’estar al corrent, durant la vigència d’aquest contracte, del pagament de les quotes
de la Seguretat Social dels treballadors per ell absorbits per als presents serveis, les
condicions de contractació dels quals i el seu compliment, són responsabilitat exclusiva del
mateix.
Als efectes de la comprovació d’aquest extrem, caldrà lliurar en cas de que l’Ajuntament
d’Agramunt ho requereixi, còpia dels justificants dels pagaments a la Seguretat Social del
personal al seu càrrec (TC1 i TC2).
• La contractació per part de l’adjudicatari del personal necessari per a la prestació del servei
objecte del contracte, no confereix als treballadors la condició de funcionaris ni crea cap relació
laboral o de dependència respecte de l’Ajuntament d’Agramunt, sinó que aquest personal
dependrà única i exclusivament del contractista sense crear cap vincle amb l’Ajuntament.
• En el cas d’accident o perjudici de qualsevol gènere que pugui succeir als treballadors al
càrrec de l’adjudicatari en ocasió de l’execució dels treballs sol•licitats, el contractista complirà
tot allò que disposen les normes vigents sota la seva responsabilitat, sense que aquesta afecti
de cap manera l’Ajuntament d’Agramunt.
• Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la seva
afiliació i situació d’alta a la seguretat social, prèviament a l’inici de l’execució del contracte.
Durant la vigència del contracte caldrà comunicar prèviament a l’Ajuntament qualsevol
substitució o modificació d’aquelles persones i acreditar que la seva situació legal s’ajusta a
dret.
• Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per
minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar d’acord amb la legislació vigent (correcta
gestió dels residus, correcta gestió dels embalatges, minimitzar el soroll etc)
• El contractista resta obligat al compliment del contracte dins del termini total fixat per a la seva
realització, i també dins els terminis parcials assenyalats en el present plec.
• Es podrá exigir la contractació per part de l'adjudicatàri d'una empresa externa escollida per
l'Ajuntament per realitzar el Control de Qualitat, l'import serà de fins l'1% del total de la
facturació anual. En cas que aquesta verificació la fessin els serveis tècnics de l'Ajuntament,
aquest 1% es destinaria, si escaigués, a la millora de la qualitat del servei, d'acord amb les
observacions resultants de l'esmentat control.
l'execució del present contracte s'indica anteriorment.-

23. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Al responsable del contracte que designi l'òrgan de contractació li correspon, d'acord amb el
que es disposa en l'article 62.1 LCSP, supervisar la seva execució i adoptar les decisions i
dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar la correcta realització de la
prestació pactada, dins de l'àmbit de facultats que l'òrgan de contractació li atribueixi.
A més, són funcions del responsable del contracte:
a) Interpretar el Plec de Prescripcions Tècniques i altres condicions tècniques establertes en el
contracte o en disposicions oficials.
b) Exigir l'existència dels mitjans i organització necessaris per a la prestació dels serveis en
cadascuna de les seves fases.
c) Donar les ordres oportunes per aconseguir els objectius del contracte.
d) Proposar les modificacions que convingui introduir per al bon desenvolupament dels serveis.
i) Expedir, si escau, les certificacions parcials corresponents als serveis realitzats segons els
terminis d'execució i abonament que s'hagin acordat.
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f) Tramitar quantes incidències sorgeixin durant el desenvolupament dels serveis.
g)
Convocar quantes reunions estimi pertinents per al bon desenvolupament dels serveis i
la seva supervisió, a la qual estarà obligada a assistir la representació de l'empresa
adjudicatària, assistida d'aquells facultatius, tècnics, lletrats o especialistes de la mateixa que
tinguin alguna intervenció en l'execució del servei.
L’Ajuntament designarà un responsable del contracte entre el personal tècnic de la Corporació.
24.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la forma
prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa aplicable.
En cas que l’Ajuntament, en el decurs del contracte, incorpori nous serveis o ampliï els actuals
o els redueixi, el contractista tindrà la obligació d’acceptar la modificació.
La retribució d’aquests serveis es realitzarà de la manera següent:
Si es tracta d’una ampliació de serveis planificats amb tractaments que figuren a l’oferta
del contractista, el preu serà el vigent pel servei.
Si es tracta d’una ampliació dels serveis planificats de neteja que utilitza tractaments
diferents als utilitzats i proposats en el plec i oferta del contractista, s’elaboraran preus
contradictoris a partir dels preus unitaris presentats pel contractista.
Si es tracta de reducció no es facturarà el servei no prestat.
No tindrà la consideració de modificació del contracte la realització de treballs puntuals no
planificats que es facturaran d’acord amb els preus que resultin de l’adjudicació i amb el límit
d’hores previst en el mateix plec.
La retribució dels nous serveis haurà de ser acceptada expressament per part de l’Ajuntament.
Les variacions d’augment i disminució podran ser fins un màxim del 10% del preu de licitació
del contracte. Les causes i motius de modificació del contracte previstes en el plec son:
Causa
Modificacions del contracte per increment dels
serveis i per donar resposta a neteja de nous edificis
o dependències municipals.
Modificacions en el contracte per la supressió de
serveis, a conseqüència de la baixa d’edificis i
dependències municipals que ja no requereixen la
prestació del servei o be en situacions de retallada,
contenció o modificació de la despesa per raons
pressupostàries.

Abast màxim
5%

5%

25.- RÈGIM DE PAGAMENT
El contractista presentarà factures mensuals d’igual import que correspondran a 1/12 part del
preu anual del contracte pels treballs planificats. Les factures s’hauran de presentar a mes
vençut. És a dir, un cop prestat el servei del mes que s’està facturant.
El pagament es realitzarà per l’ajuntament, en els terminis establerts en l’article 198.4 LCSP,
sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents de cotització del personal
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destinat a l'execució del contracte, als efectes de comprovar que es troba al corrent del
compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social.
Amb la periodicitat establerta al plec de prescripcions tècniques es verificarà la qualitat del
servei. En el cas de que per deficiències del servei o qualsevol altra circumstància recollida en
el plec s’apliqui una penalitat, l’import d’aquesta serà descomptat del pagament de la següent o
següents factures mensuals, fins a satisfer l’import de la penalitat.
Les factures s'han de presentar en el Registre de Factures de l’Ajuntament d’Agramunt.
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats compreses
en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació
del registre comptable de factures en el sector públic han de presentar factures electròniques
d’acord amb la normativa vigent.
Els treballs no planificats es facturaran a banda un cop realitzats i la factura haurà d’incloure el
número de RC (retenció de crèdit) que informi el servei que encomani els treballs. Igualment
s’hauran de presentar els albarans que indiquin l’inici i la fi del servei amb la signatura d’un
responsable municipal.

26.- CAUSES DE RESOLUCIÓ.- Són causes de resolució de contracte les assenyalades en aquest plec i en els fixats en els
articles 223 i concordants, i en l'article 308 del TRLCSP.
- La interrupció del servei durant 4 dies hàbils consecutius per causa no justificada. En cas de
vaga legal, l'empresa adjudicatària es compromet a oferir solucions que garanteixin els serveis
mínims imprescindibles que detemini l'administració.
- L'extinció i resolució del contracte comportarà la suspensió dels treballs de l'empresa
contractista, a partir del moment que l'Ajuntament d’Agrtamunt disposi dels medis per efectuarlos, i així ho comuniqui formalment a l'empresa.
Fins a tal moment, l'empresa estarà obligada a mantenir els treballs i garantir la prestació dels
serveis
27.- PENALITATS I RESPONSABILITATS
INCOMPLIMENT
D'acord amb el que disposa l'article 95 del
TRLCAP s'estableixen les clausules de
penalització següents:
1. Incompliment de comunicació de les
variacions de personal així com del
responsable de l'empresa.
2. Incompliment de qualsevol millora
roposada i no executada en els termes
descrits al contracte o proposats pel
contractista.
3. La no disponibilitat de la maquinària
requerida o del material necessari durant
tres dies continuats.
4. El no superar amb resultat òptim el
control de qualitat segons el sistema
d'avaluació proposat.
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PENALITAT:

1. L'1% de descompte de l'import de la
factura mensual (IVA exclòs).
2. El 10% de descompte de l'import de la
factura mensual (IVA exclòs).
3.. El 10% de descompte de l'import de la
factura mensual (IVA exclòs).
4. El 10% de descompte de l'import de la
factura mensual (IVA exclòs).

5. L'incompliment de les normes de
seguretat i salut laboral, o les de medi
ambient.
6. La no realització de les tasques que
formin part del servei contractats durant les
dates fixades i/o sol·licitades pels
responsables del contracte, aquests
incompliments podran ser encarregats a
una tercera empresa.

D'altres infraccions classificades com a lleus,
greus i molt greus:
FALTES LLEUS:
-Cobriment de les presències inferior al
100% durant 3 dies seguits o 6 alterns en
el mateix mes en qualsevol centre.
-Comportament irregular del personal de
l'empresa.
-Incompliment en el lliurament de la
documentació, informació i d'altres dades
de control a l'Ajuntament.
-Utilització de material o equips diferents
als estipulats sense comunicació prèvia.
-Manca d'uniformes reglamentaris del
personal o el seu mal estat.
‐ Discussions entre operaris durant
el servei.

FALTES GREUS:
-Manca de respecte als ciutadans o
personal municipal.
-Deixar de prestar el servei en algun
centre durant una jornada complerta de
treball sense previ avís i autorització per
escrit de l'Ajuntament.
-Ocupació del equips o personal en
tasques diferentsals establerts en el
contracte.
-Incompliment de qualsevol requeriment de
l'Ajuntament per esmenar deficiències en la
prestació de serveis.
-Més dos faltes lleus en un any.
FALTES MOLT GREUS:
-Omissió de la polissa de responsabilitat
civil.
-No prestar el servei directament, llevat
dels casos permesos per la normativa
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5. El 10% de descompte de l'import de la
factura mensual (IVA exclòs).
6. Descompte de la factura mensual de la
factura derivada dels serveis d'una tercera
empresa amb un 20% de penalització
addicional.

Les infraccions es penalitzaran segons el
tipus de falta:
- Faltes lleus: es sancionaran amb la
imposició de multes de 100 fins a 1.000€
per cada dia que persisteixi la infracció.

Faltes greus: es sancionaran amb la
imposició de multes de 1.000,1 fins a
6.000€ per cada dia que persisteixi la
infracció.
-

Faltes molt greus: es sancionaran amb
imposició de multes de 6.000,1 fins a
15.000€ per cada dia que persisteixi la
infracció o bé a la resolució del contracte.

La imposició de qualsevol de les sancions
descrites, no serà mai inferior als costos
estalviats pel contractista per la no
realització o realització defectuosa de les
tasques contractuals corresponents, per la
qual cosa es podran imposar les sancions
complementàries pel valor d'aquests costos

vigent.
-Falsejar informació, documentació o
dades aportades pel control del servei.
-Dos o més faltes greus.

La imposició de sancions requerirà tramitació d’expedient contradictori, amb audiència prèvia la
contractista. Es produeix reiteració per la comissió de més d’una infracció en el termini d’un
any, sempre que hagi estat declarat mitjançant resolució administrativa o judicial de caràcter
ferm.
28.- TERMINI DE RECEPCIÓ DE LES PRESTACIONS DEL CONTRACTE
1.- Els contractes s’extingeixen per compliment o bé per resolució, de conformitat amb la LCSP.
El contracte s’entendrà complert quan aquest s’hagi realitzat a satisfacció de l’administració en
la totalitat del seu objecte. La constatació del compliment del contracte exigeix un acte formal i
positiu de recepció o conformitat per part de la Corporació en els termes establerts
En cas que la prestació realitzada per part del contractista sigui considerada per part de l’òrgan
de contractació com a constitutiva d’un supòsit de compliment defectuós de l’objecte
contractual, procedirà previ l’informe tècnic corresponent i audiència al contractista, a
l’abonament proporcional del preu estipulat en relació a la prestació realitzada sense perjudici
de la possible indemnització per danys i perjudicis.
2.- Finalitzat el període de vigència del contracte, caldrà un acte positiu de recepció o
conformitat als serveis prestats. En cas de ser negatiu i a l’efecte de ser esmenades o
reparades les deficiències que s’assenyalin s’atorgarà un termini improrrogable de 15 dies
hàbils llevat que els serveis tècnics municipals n’estableixin un altre de superior ateses les
circumstàncies de les deficiències a esmenar o reparar.
4.- L’Ajuntament es reserva el dret a realitzar aquelles comprovacions que cregui necessàries
sobre la qualitat de l’objecte del contracte en el moment de que hagi de procedir a realitzar
aquesta recepció, deixant constància, en el seu cas, de les objeccions que cregui convenient i
dels efectes que això pot comportar respecte de la pròpia recepció com del període de
garantia.
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a comptar des
del lliurament o la realització de l’objecte del contracte, recepció que s’haurà de formalitzar
mitjançant el corresponent document acreditatiu.
29.- TERMINI DE GARANTIA DEL CONTRACTE
Excepcionalment, no es fixa termini de garantia del contracte, atès que la realització del servei
de neteja és diària i en el cas d’incompliment, s’aplicaran les penalitzacions establertes en la
clàusula 26 del present plec.
30.- CESSIÓ
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa contractista a
una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin
estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia autorització expressa de
l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en l’article 214 LCSP, i de la cessió
no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat. No es pot autoritzar la cessió a
una tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial de les característiques de
l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte.
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31.- SUBCONTRACTACIÓ
El contractista solament podrà subcontractar vàlidament la realització del contracte, fins al 15
% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs, de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article
215 LCSP. Es limita la subcontractació amb tercers a les següents prestacions considerades
serveis especialitzats:
- Neteja de vidres
- Maquinària específica (elevadors, carretons i contenidors higiènics ...etc.)
Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per escrit a l’Ajuntament de
Monistrol de Montserrat, després de l’adjudicació del contracte o a l’inici de la seva execució, la
intenció de celebrar subcontractes o qualsevol modificació d’aquests, tot indicant la part de la
prestació a subcontractar i la seva identitat, les dades de contacte i els representats legals del
subcontractista així com justificant l’aptitud d’aquest per executar-la de conformitat amb
l’establert per la normativa i el present plec i que no està incurs en cap supòsit de prohibició per
contractar.

32.- CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIÓ
La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la finalitat
o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents
i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o
no justificades del caràcter confidencial.
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades
incloses en el DEUC o declaració anàloga.
En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter
confidencial.
D’acord amb l’article 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de
la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte.
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement de
la informació de referència.
De conformitat amb l’article 133.1 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la informació
facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per aquests com a
confidencial.
33.-- RÈGIM JURÍDIC DE LA CONTRACTACIÓ
El present contracte té caràcter administratiu, de conformitat amb el que es disposa en l'article
25 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant LCSP). Les parts queden
sotmeses expressament a l'establert en aquest plec.
Aquest PLEC tenen caràcter contractual, per la qual cosa hauran de ser signats, en prova de
conformitat per l'adjudicatari, en el mateix acte de formalització del contracte.
Pel no previst en els plecs, el contracte es regirà per la LCSP, pel Decret Llei 3/2016, de de 31
de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública; pel 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 (RD 817/2009); pel Reglament General de la Llei de Contractes de les
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Administracions Públiques, aprovat mitjançant Reial decret 1098/2001, de 12 d'Octubre
(RGLCAP), en tot el que no s'oposi a l'anterior. L'aplicació d'aquestes normes es durà a terme
en relació amb tot el que no hagi resultat afectat per la disposició derogatòria de la LCSP.
En tot cas, les normes legals i reglamentàries citades anteriorment seran aplicable en tot el que
no s'oposi a la LCSP.
Supletòriament, s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en defecte d'això, les de
dret privat.

34.- RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ.
D’acord amb el que preveu l’article 44 de la LCSP podran ser objecte del recurs especial en
matèria de contractació les següents actuacions:
-

-

Els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que fixin les condicions que
hagin de regir la contractació.
Els actes de tràmit adoptats en el procediment d’adjudicació sempre que decideixin directa
o indirectament sobre l’adjudicació, determini la impossibilitat de continuar el procediment o
produeixi indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims.
Els acords d’adjudicació.
Les modificacions basades en l’incompliment d’allò previst en els articles 204 i 205 de la
LCSP per entendre que la modificació hauria d’haver estat objecte d’una nova adjudicació.

.
Aquest recurs té caràcter potestatiu i s’interposarà davant del Tribunal Català de Contractes
del Sector Públic.
Alternativament, es podrà interposar recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos
administratius ordinaris.
Contra els actes no susceptibles de recurs especial es podrà interposar recurs en via
administrativa davant la junta de govern local de l’Ajuntament d’Agramunt..
També es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.

35.- OBLIGACIONS LABORALS, SOCIALS, FISCALS, DE PROTECCIÓ DE DADES
PERSONALS, I MEDIAMBIENTALS DEL CONTRACTISTA
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de
seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d'integració social de les persones amb
discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en
matèria mediambiental.
36.- ASSEGURANCES
Procedeix: Si
Tipus: Responsabilitat civil i patrimonial
Capital assegurat: Mínim de 300.000,00 euros.
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Moment de lliurament de les pòlisses: Prèvia a l'adjudicació del contracte.
37.- PROTECCIÓ DE DADES.L’empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió
del contracte, s’obliga al compliment de tot allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i
pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i a l’establert a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals

SUBROGACIÓ DEL PERSONAL.‐
PAX
MPL
RRT
MGC
DCP
FD
MLC
ECE
MLC
ECE
ECE
FOO

CATEGORIA ANTIGÜETAT
Netejador
Netejador
Netejador
Netejador
Netejador
Netejador
Netejador
Netejador
Netejador
Netejador
Netejador

01/09/2004
17/09/2004
01/09/2006
14/09/2018
11/02/2019
12/03/2018
01/03/2012
12/03/2018
01/03/2012
12/03/2012
29/11/2016

HORES
SETMANALS
3
3
2
3
3
2
5
5
3
1
1

CENTRE CONTRACTE
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
CEIP
PAVELLÓ
MUSICA
MUSICA
CASAL
GUARDERIA
BIBLIOTECA

300
300
300
510
510
200
200
200
200
200
200

CONVENI COL‐
LECTIU
Edificis i locals
de
Catalunya

ANNEX I AL PCAP MODEL DECLARACIO PER AL COMPLIMENT DE NORMATIVA
NACIONAL
ANNEX II(AL SOBRE NÚM. 2). MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DE
CRITERIS AUTOMÀTICS

ANNEX III: SOL·LICITUD DE CONSTITUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA PER LA VIA DE
RETENCIÓ EN EL PREU

ANNEX IV PCAP MODEL INSCRIPCIÓ AL RELI I VIGENCIA DE LES DADES INSCRITES.

ANNEX I: Model de declaració responsable per al compliment de normativa nacional
A INSERIR EN EL SOBRE A
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada
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davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. ..............,
domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de contacte......................,
adreça de correu electrònic ................, telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................), opta
a la contractació relativa a (consignar objecte del contracte i lots, si escau) i DECLARA
RESPONSABLEMENT:
-

Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb menors
d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per acreditar que totes
les persones que s’adscriguin a la realització de dites activitats no han estat condemnades
per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

-

Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, de 8
de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i tècnics
necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004,
de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de
coordinació d’activitats empresarials.

-

Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i
Tribunals espanyols.

-

Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores amb
discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives
previstes en la legislació vigent.

 SÍ

-

 NO obligat per normativa

Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.
 SÍ

-

 NO

 NO

 NO obligat per normativa

Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions previstos
al PCAP.
 SÍ

-

-
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Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:


Està subjecta a l’IVA.



Està no subjecta o exempta de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a
la no-subjecció o l’exempció.

Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa:


Està subjecta a l’IAE.



Està no subjecta o exempta de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a
la no-subjecció o l’exempció.

-

Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions,
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:
Persona/es
autoritzada/es*

DNI*

Correu electrònic

Mòbil

professional*

professional

*Camps obligatoris.

Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de notificació,
comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la dita
circumstància, per escrit, a l’Ajuntament de Agramunt per tal de fer la modificació
corresponent.
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui
autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta
contractació, per tal que l’ajuntament de Agramunt pugui facilitar-les al servei e-Notum a
aquests efectes.
-

Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què
pertanyen és (indicar les empreses que el composen).

(Data i signatura).”

Annex II PROPOCIÓ ECONÒMICA
Portarà la menció "Proposició econòmica per a la contractació del servei “SERVEI DE
NETEJA DEL MUNICIPI D’AGRAMUNT, que presenta en ________________________,
amb NIF núm. ____________, en nom i representació de l’empresa _______________,
amb CIF núm. ____________" i que haurà de contenir la documentació següent:
2.A.- La proposició econòmica, que haurà d’ajustar-se al model següent:
"__________(nom i cognoms)__________, major d’edat, veí/veïna de __________, amb
domicili al carrer
__________, núm. ___, amb DNI núm. __________, lliurat a __________, el dia __________,
amb
capacitat jurídica i d’obrar per a aquest atorgament, que actuo en nom i representació de
__________,
amb domicili a __________, carrer __________, núm. __ i NIF núm. __________ (o en nom
propi), assabentat/ ada de les condicions exigides, dels plecs de clàusules administratives
particulars i que regeixen la licitació convocada per L’Ajuntament d’Agramunt per adjudicar el
servei “SERVEI DE NETEJA DEL MUNICIPI D’AGRAMUNT”, manifesto que accepto
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íntegrament aquests documents i que em comprometo a prestar el servei d’acord amb ells i
amb l’oferta que presento, que es concreta en la quantitat de _______(en lletres)_______
euros (___(en xifres)___ €), més IVA, a l’any.
El preu per serveis extraordinaris es concreta en la quantitat de _______(en lletres)_______
euros (___(en xifres)___ €), més IVA, per hora.
(Lloc, data i signatura del licitador)."
2.B.-OFERTA TÈCNICA:
Document 2. Memòria tècnica. Es necessari que les ofertes es presentin segons els apartats
següents, les valoracions es faran atenent als criteris puntuables com l’organització de
l’empresa, la Memòria tècnica descriptiva del funcionament del servei, Mitjans tècnics i
materials, Interlocutors, Pla de Qualitat, i Pla de Formació Continuada.

Tot això d'acord amb l'establert en els plecs de prescripcions tècniques i clàusules
administratives particulars que serveixen de base a la convocatòria, el contingut de la qual
declara conèixer i accepta plenament. En l'elaboració d'aquesta oferta s'han tingut en compte
les obligacions derivades de les disposicions vigents en matèria de fiscalitat, protecció del medi
ambient, protecció de l'ocupació, igualtat de gènere, condicions de treball, prevenció de riscos
laborals i inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat, i a l'obligació de contractar a
un nombre o percentatge específic de persones amb discapacitat.

Data i signatura del licitador.

ANNEX III: SOL·LICITUD DE CONSTITUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA PER LA VIA DE
RETENCIÓ EN EL PREU
Sr./Sra. _________, amb DNI núm .____________________en representació de
____________________________, NIF núm. ____________________,domiciliada a
___________________________________ MANIFESTO
Que a l’empara de l’article 108.2 de la Llei de contractes del sector públic, l’entitat que
represento, s’acull a la possibilitat de constituir la garantia definitiva del contracte mitjançant
retenció en el preu practicada sobre la primera factura i posteriors si fos necessari per cobrir
l’import, en el moment de la seva aprovació.
SOL·LICITO
Que es defereixi la constitució de la garantia definitiva fins al moment d’aprovació de la primera
factura i posteriors si fos necessari per cobrir l’import, i es procedeixi llavors a retenir-ne part del
preu, en l’import suficient per fer front a la garantia, això és, un 5% del preu d’adjudicació del
contracte pels dos anys de vigència inicials.

[Data i signatura]

25

ANNEX IV: DECLARACIÓ SOBRE L’ALTERACIÓ DE LES DADES QUE FIGUREN AL
REGISTRE DE LICITADORS

Nom

Cognoms

NIF

En representació de l’empresa

CIF

Domiciliada a efectes de notificacions

Població

CP

Telèfon

Fax

Número d’inscripció en el Registre de la
Generalitat

Correu electrònic

Expedient de contractació al qual es concorre:

de Catalunya:

Declara sota la seva responsabilitat:

Que les dades d’aquesta empresa que consten en el Registre de licitadors de la Generalitat de
Catalunya (RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector
Públic (ROLECE) no han estat alterades en cap de les seves circumstàncies, i que es
corresponen a la diligència del Registre que s’acompanya a aquesta declaració.

Que les dades d’aquesta empresa que consten en el Registre de licitadors de la Generalitat de
Catalunya o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic
referents a:

-

___________________________

-

___________________________

-

___________________________
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han sofert alteració segons s’acredita mitjançant els documents que s’adjunten a la present
declaració, i que aquests extrems han estat comunicats al Registre en data
________________, mantenint-se la resta de les dades sense cap alteració respecte del
contingut de la diligència del Registre.

[Lloc, data i signatura]

Diligència: es posa per fer constar que aquest plec de condicions ha estat aprovat per la junta
de govern local en sessió de data 1 d’abril de 2019.
Agramunt,2 d’abril de 2019.
La secretària

27

