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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGEIXEN LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES
MUNICIPALS
1. Objecte del contracte i necessitats a satisfer
L’objecte del contracte és la prestació del servei de neteja als edificis i
dependències municipals titularitat de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, que
es relacionen a continuació, així com el material i subministraments necessaris per
a prestar el servei, inclòs el subministrament de material higiènic:

Equipament

Adreça

Oficines municipals

Plaça Ajuntament, 1

Planta baixa edifici Ajuntament

Plaça Ajuntament, 1

Consultori mèdic
Sala d’actes
Lavabos Plaça Ajuntament
Casa de cultura i biblioteca
Espai Jove
Centre de serveis per a la gent gran
“El lliri blau”
Llar d’infants
CEIP Riudellots
Centre d’innovació gastronòmica industrial “Foodlab”
Local bústies
Local d’entitats
Cementiri
Magatzem brigada

Plaça Ajuntament, 1
Plaça Ajuntament, 1
Plaça Ajuntament, 1
C/ Major, 17-19
C/ Estació s/n
Av. Girona, 50
Av. Girona, 39-41
Avgda. Girona, 17-19
C/ Del Bruc, 25
C/ Major, 46
Av. Girona, 18-22
Av. Països Catalans s/n
C/ Nou, 2

Les necessitats administratives a satisfer mitjançant el contracte, són les de neteja
i manteniment en condicions higiènic-sanitàries òptimes, dels diferents edificis i
equipaments municipals.
L’objecte del contracte, d’acord amb l’article 10 del Text refós de la Llei de
contractes del sector públic (en endavant TRLCSP), aprovat pel Reial Decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, determina que s’insereixi dins el tipus
contractual “contracte de serveis” i en la categoria 14 “Serveis de neteja d’edificis i
serveis d’administració de béns arrels” de l’Annex II a què fa referència l’esmentat
article.
El codi CPV és 90919000-2, corresponent a “serveis de neteja d’oficines, escoles i
equip d’oficina”, d’acord amb el Reglament (CE) 213/2008 de la Comissió, del 28 de
novembre de 2007.
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El codi CPA és 81.21.10, corresponent a “Serveis de neteja general d’edificis”,
d’acord amb el Reglament (CE) 451/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de
23 d’abril de 2008.
2. Naturalesa del contracte i règim jurídic
D’acord amb l’article 19.1.a) del TRLCSP, aquest contracte té naturalesa
administrativa i es tipifica com a contracte de serveis, segons la delimitació dels
tipus contractuals establerta a l’article 5.1 del TRLCSP.
El contracte es regeix pel que estableix aquest Plec de clàusules i el Plec de
prescripcions tècniques, que determinen les condicions i les característiques
tècniques que ha de complir el servei de neteja de les dependències i edificis
titularitat de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva. Tots aquests documents es
consideren part integrant del contracte, al qual li seran, igualment, d'aplicació les
següents normes:
a) Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de contractes del sector públic, amb les modificacions
posteriors corresponents que siguin aplicables.
b) Reial Decret 817/2009, del 8 de maig, pel qual es desplega parcialment
la Llei de l’Estat 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic (RLCSP).
c) Reial Decret 300/2011, de 4 de març, pel qual es modifica el Reial Decret
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei de
l’Estat 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic i
s’habilita el Ministeri d’Economia i Hisenda per a modificar-ne els
annexos.
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, del 12 d’octubre
(RGLCAP), en tot allò que no s’oposi al text refós de la Llei de contractes
del sector públic.
e) Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
f) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local
g) Reial Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya.
h) Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels ens locals.
i) Llei de l’Estat 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos
laborals, i les disposicions que la despleguin o la complementin.
j) Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les
disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball.
k) Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic
d’Empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya.
l) Llei de l’Estat 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans
als serveis públics.
m) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques.
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n) Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
o) Amb caràcter supletori, també són aplicables la resta de normes de dret
administratiu, especialment les reguladores del procediment sancionador,
i, en darrer terme, les de dret privat, d’acord amb el que estableix
l’article 19.2 del TRLCSP.
El desconeixement de qualsevol dels termes del contracte, del contingut dels
documents annexos que el completen o de les instruccions, els plecs i altres
documents contractuals de tota mena que puguin ésser aplicables en l’execució de
l’objecte del contracte, no eximeix la part adjudicatària de l’obligació de complir-los.
3. Procediment i forma d’adjudicació del contracte
Atès el valor estimat del contracte especificat a la clàusula 5 i de conformitat amb
l’establert a l’article 16.1.b) del TRLCSP, el present contracte està subjecte a
regulació harmonitzada.
La contractació, que es tramita de forma ordinària, es durà a terme per
procediment obert, en el que tot empresari interessat podrà presentar proposició,
quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors,
d’acord amb el que estableix l’article 157 del TRLCSP.
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament
més avantatjosa, s’atendrà a diversos criteris directament vinculats amb l’objecte
del contracte, de conformitat amb l’establert a l’article 150.1 del TRLCSP i amb el
que estableix la clàusula 10 del present Plec.
4. Publicitat de la licitació
La licitació es publica en el Diari Oficial de la Unió Europea, en el Butlletí Oficial de
l’Estat (BOE) i en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva,
accessible des de la seu electrònica del web municipal: https://www.seue.cat/web/riudellotsdelaselva; d’acord amb el que estableix l’article 142 del
TRLCSP.
5. Valor estimat del contracte, pressupost màxim de licitació i preu del
contracte.
El valor estimat del contracte, calculat d’acord amb el que estableix l’article 88 del
TRLCSP, és de CINC-CENTS ONZE MIL VUIT-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB
VINT-I-UN CÈNTIMS (511.846,21.-€), IVA exclòs, incloent la possible pròrroga d’un
any i les possibles modificacions previstes a la clàusula 34 del present Plec; segons
el següent desglossament:
Preu del contracte (3 anys)
Import de la pròrroga (1 any)
Import de les modificacions previstes (màxim 3,5 %)

Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
Tel . 972 478 899 Fax 972 477 375.
www.riudellots.cat ajuntament@riudellots.cat

370.903,05.-€
123.634,35.-€
17.308,81.-€

6

El pressupost màxim de licitació, corresponent als trenta-sis mesos de durada
inicial del contracte, resta fixat en TRES-CENTS SETANA MIL NOU-CENTS TRES
EUROS AMB CINC CÈNTIMS (370.903,05.-€), més SETANTA-SET MIL VUIT-CENTS
VUITANTA-NOU MIL EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS (77.889,64.-€), en
concepte d’IVA, al tipus legal vigent del 21%. Per tant, el pressupost total, IVA
inclòs, és de QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT MIL SET-CENTS NORANTA-DOS
EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS (448.792,69.-€).
El present contracte no és susceptible de divisió en lots, d’acord amb l’informe que
consta a l’expedient administratiu, de conformitat amb l’establert a l’article 5 del
Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació.
El preu definitiu del contracte és el que resulti de la proposta econòmica presentada
pel licitador que esdevingui adjudicatari, en la qual haurà de constar l’IVA
separadament; de conformitat amb el model de l’annex IV d’aquest Plec. En el preu
ofert pels licitadors s’ha d’entendre que hi són incloses totes les despeses
necessàries per a l’execució dels serveis objecte del contracte, tal i com es defineix
al Plec de prescripcions tècniques, com ara les de personal, vestuari, productes de
neteja, maquinària, material, productes higiènic-sanitaris, entre d’altres, a més de
les despeses generals i benefici industrial.
Existeix crèdit suficient per atendre les obligacions derivades del contracte del
servei de neteja dels edificis i dependències municipals, les quals seran a càrrec de
la partida 16.1522.227.00 del pressupost del present exercici.
La despesa plurianual derivada d’aquesta contractació (IVA inclòs) es farà efectiva
amb càrrec a les aplicacions del pressupost dels exercicis corresponents, d’acord
amb el que estableix l’article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de les hisendes locals.
D’acord amb l’article 89.2 del TRLCSP, modificat per la Llei 2/2015, de 30 de març,
de desindexació de l’economia espanyola, no s’escau la revisió de preus.

6. Abonament del preu
El preu anual del contracte es fraccionarà en dotze pagaments, que es facturaran
l’últim dia del mes, pels serveis efectivament prestats durant el mes que
correspongui.
A cada factura mensual, l’adjudicatari haurà de detallar el cost individualitzat del
servei per a cadascuna de les dependències municipals relacionades a la clàusula 1
del present Plec.
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El contractista estarà obligat a presentar les corresponents factures, en format
electrònic a través de l’aplicatiu e-FACT de l’Ajuntament accessible des del següent
enllaç https://www.seu-e.cat/web/riudellotsdelaselva. Aquest aplicatiu és el servei
de factura electrònica de les administracions públiques catalanes per a la recepció
de les factures electròniques (e-factures) per part dels seus proveïdors.
Els requisits de les factures a emetre pel contractista es poden descarregar en el
següent enllaç http://www.facturae.gob.es/paginas/Index.aspx.
A les factures mensuals hi hauran de constar les següents dades:
a) Destinatari: Ajuntament de Riudellots de la Selva (Pl. Ajuntament, 1 de
Riudellots de la Selva-17457), P1715900E.
b) Número d’expedient del contracte: 2016/590
c) Servei de neteja de ........ (haurà de constar desglossat el cost del servei de
neteja per dependència municipal)
El pagament de les factures es realitzarà prèvia aprovació per l’òrgan municipal
corresponent; les quals, prèviament, hauran de ser revisades i conformades pel
servei municipal corresponent.
7. Durada
La durada del contracte s’estableix en TRES ANYS, a comptar de l’endemà de la
seva formalització, prorrogable per un any més, essent la durada màxima del
contracte de QUATRE ANYS.
En cas que a la finalització del contracte, l’Ajuntament encara no hagués formalitzat
l’adjudicació del nou servei, el contractista s’obliga a seguir executant el contracte
fins a la resolució del concurs corresponent.
8. Procediment, tramitació i forma d’adjudicació
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària i està subjecte a regulació
harmonitzada, es durà a terme mitjançant procediment obert, d’acord amb el que
estableixen l’article 157 i els concordants del TRLCSP.
La selecció del contractista es farà tenint en compte els criteris d’adjudicació que
s’especifiquen a la clàusula 10 d’aquest Plec, sens perjudici del dret de l'Ajuntament
a declarar desert el procediment en el cas que cap de les ofertes presentades no
sigui admissible d’acord amb els criteris que s’hi especifiquen.
9. Garantia i forma de constitució
Per concórrer a la licitació regulada en aquest plec, no és necessària la constitució
de garantia provisional.
S’estableix una garantia definitiva equivalent al 5% de l’import de l’adjudicació, IVA
exclòs. L’adjudicatari haurà de constituir aquesta garantia en qualsevol de les
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formes admeses en l’article 96 del TRLCSP i dins el termini dels deu dies hàbils
següents a la recepció del requeriment de l’òrgan de contractació, en els termes
indicats a la clàusula 19 d’aquest Plec.
Es podrà exigir una garantia complementària de fins el 5% de l’import d’adjudicació
en el supòsit de presentació d’ofertes amb valors anormals o desproporcionats.
A la garantia prestada, li serà d’aplicació el règim de les garanties prestades per
tercers de l’article 97 del TRLCSP.
Serà d’aplicació el que disposa l’article 99 del TRLCSP per reposició i reajustament
de les garanties.
La garantia respon dels conceptes enumerats a l’article 100 del TRLCSP, com són
les penalitats imposades al contractista, la correcta execució de les prestacions
contemplades en el contracte, les despeses originades a l’Administració per demora
i incompliments del contractista, els danys i perjudicis ocasionats a conseqüència de
l’execució del contracte i de la inexistència de vicis o defectes.
La devolució i cancel·lació de les garanties es regirà pel que disposa l’article 102 del
TRLCSP. Aquesta no serà retornada o cancel·lada fins que s’hagi complert
satisfactòriament el contracte.
10. Criteris d’adjudicació de les proposicions presentades
L’òrgan de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 150.1 del TRLCSP,
adjudicarà el servei objecte del contracte, al licitador que en conjunt presenti
l’oferta econòmicament més avantatjosa, segons els criteris d’adjudicació que per
ordre preferent i degudament ponderats s’estableixen a continuació:
10.1 Oferta econòmica: fins a 85 punts
Les ofertes econòmiques presentades pels licitadors es valoraran de la manera
següent:
• L’oferta més econòmica que no s’hagi declarat desproporcionada o amb
valors anormals rebrà la puntuació màxima de 85 punts.
• La resta d’ofertes que no s’hagin declarat desproporcionades o amb valors
anormals es valoraran mitjançant l’aplicació de la següent fórmula:
85 x [preu de l’oferta més econòmica]
Puntuació de cada oferta: --------------------------------------------------[preu de l’oferta que es puntua]
10.2

Oferta d’hores de servei de neteja gratuïtes de lliure disposició per
l’òrgan de contractació (amb un límit de 190 hores per cada any
d’execució del contracte): fins a 15 punts
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Es valorarà amb la màxima puntuació, l’oferta que proposi 190 hores de neteja
gratuïtes de lliure disposició per cada any d’execució del servei; i la resta d’ofertes
es valoraran mitjançant l’aplicació de la següent fórmula:
15 x [nº hores ofertes]
--------------------------190 hores
El caràcter desproporcionat o anormal de les ofertes es determinarà en base al
criteri establert a la clàusula 10.1 anterior, és a dir, al preu ofert. S’entendrà que
una oferta econòmica presenta valors anormals o desproporcionats, quan estigui
compresa en un dels supòsits previstos a l’article 85 del Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques (a partir d’ara RGLCAP), aprovat
pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
En el cas que alguna de les ofertes econòmiques sigui presumptament
desproporcionada o amb valors anormals, caldrà donar audiència al licitador que
l’hagi presentat per tal que justifiqui la valoració de l’oferta i precisi les condicions
de la mateixa, d’acord amb l’establert a l’article 152.3 del TRLCSP. L’òrgan de
contractació podrà rebutjar l’oferta i excloure el licitador de la classificació, si
considera que la dita oferta no pot ésser complerta perquè inclou valors anormals o
desproporcionats. En aquest cas, acordarà l’adjudicació a favor de la proposició
econòmicament més avantatjosa, d’acord amb l’ordre de classificació.
La simple presumpció d’una oferta econòmica com a desproporcionada sense
haver-se celebrat la dita audiència, en cap cas no comporta l’exclusió automàtica
del procediment licitatori.
11. Mesa de contractació
La mesa de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 320 del TRLCSP i
l’article 21 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic,
assisteix l’òrgan de contractació en l’adjudicació del contracte i té la següent
composició:
a) La presidència, exercida per l’Alcaldessa de la Corporació o Tinent
d’Alcaldessa en qui delegui.
b) Quatre vocals:
- La Regidora, Carme Camps i Goy, regidora responsable de l’Àrea de
pagesia i medi ambient o regidor/a en qui delegui.
- L’arquitecta tècnica municipal o altre personal municipal en qui
delegui.
- Un/a regidor/a del Grup Municipal ERC.
- La Secretària-interventora de la Corporació, o altre funcionari/ària que
la substitueixi.
c) La secretaria, exercida per Montserrat Fàbrega i Comas, o altre
funcionari/ària que la substitueixi.
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A les reunions de la mesa s’hi podran incorporar els funcionaris o assessors
especialitzats que resultin necessaris, segons la naturalesa dels assumptes a
tractar; els quals actuaran amb veu però sense vot.
12. Capacitat per a ésser contractat i solvència econòmica i financera i
tècnica o professional dels licitadors
Poden prendre part en la licitació i, si escau, formalitzar el contracte corresponent
amb l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, les persones físiques o jurídiques,
espanyoles o estrangeres, que, d’acord amb el que estableix l’article 54.1 del
TRLCSP, compleixin els requisits següents:
a) Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el
que estableixen els articles 57, 58 i 59 del TRLCSP.
La personalitat jurídica i capacitat d’obrar s’acredita pels següents
mitjans:
1. Quan es tracti de persones físiques (empresaris individuals i
professionals), s’acompanyarà còpia del DNI o document que el
substitueixi. Quan l’empresari individual actuï mitjançant
representant s’acompanyarà l’escriptura de poder o còpia
d’aquesta, degudament inscrita en el Registre públic corresponent i
el DNI del representant.
2. Quan es tracti de persones jurídiques, s’acompanyarà escriptura
de constitució de l’entitat i de les seves modificacions, degudament
inscrites en el Registre Mercantil i el NIF. En el cas que no sigui
exigible la inscripció en aquest registre, la capacitat d’obrar s’ha
d’acreditar per mitjà de l’escriptura o el document de constitució,
els estatuts o l’acta fundacional en què constin les normes que
regulen la seva activitat, inscrits, si escau, en el registre oficial
corresponent. Així mateix, s’acompanyarà el DNI i l’escriptura de
poder del representant o la seva còpia, la qual ha de figurar
inscrita en Registre Mercantil, llevat que, d’acord amb l’article
94.1.5 del Reglament del Registre Mercantil, es tracti d’un poder
per a un acte concret. A aquests efectes, la Mesa de contractació
no exigeix la inscripció en el Registre Mercantil si l’apoderament
s’atorga únicament als efectes de poder participar en aquesta
licitació i poder establir el contracte corresponent. L’aportació de
l’acreditació de la representació per mitjà de poders generals no
inscrits en el Registre Mercantil o, malgrat estar inscrits, sense
concretar-ne l’apoderament per a les actuacions pròpies de la
contractació pública es té per no vàlida i és motiu d’exclusió del
procediment licitatori de qui l’hagi aportada.
3. Quan es tracti d’empreses no espanyoles d’estats membres
de la Unió Europea, s’acompanyarà la certificació o declaració
jurada acreditativa de la inscripció en el registre corresponent
d’acord amb la legislació de l’Estat on estan establerts, en els
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termes que s’estableixin reglamentàriament, d’acord amb les
disposicions comunitàries d’aplicació.
4. Si es tracta de licitadors estrangers d’estats no membres de
la Unió Europea hauran d’acreditar la capacitat d’obrar per mitjà
de l’informe emès per la missió diplomàtica permanent o l’oficina
consular a què fa referència d’article 10 del RGLCAP. A més han de
complir el requisit de l’article 55.1 del TRLCSP per mitjà de la
presentació de l’informe sobre reciprocitat que correspongui.
La capacitació professional a què fan referència els articles 57 i 72 del
TRLCSP comporta que cal acreditar que l’activitat del licitador té una
relació directa amb l’objecte d’aquest procediment licitatori. Aquesta
relació s’ha de deduir dels estatuts o les regles fundacionals, amb
l’acreditació corresponent, i també de qualsevol dels documents que
aquest plec exigeix als licitadors per a acreditar-ne la personalitat i la
capacitat, o, si no n’hi ha, dels que addicionalment decideixi aportar el
licitador i siguin considerats suficients per la mesa de contractació.
b) Estar en possessió d’alguna de les següents condicions de solvència
econòmica i financera:
a. Tenir la classificació empresarial corresponent al grup 1, subgrup
1, categoria 1.
Aquesta condició s’haurà d’acreditar amb la documentació
expedida per la Junta Consultiva de contractació del Ministeri
d’Hisenda; amb l’expedida per la Generalitat de Catalunya o amb
l’expedida per altra Comunitat Autònoma, sempre que en aquest
últim cas, s’hagi practicat la inscripció en el Registre Oficial
d’Empreses Classificades.
Les empreses que es trobin pendents d’obtenir la classificació,
hauran d’aportar el document acreditatiu d’haver presentat la
corresponent sol·licitud, havent de justificar que ha obtingut la
classificació exigida en el termini previst per a l’esmena de
defectes i omissions en la documentació.
Pel que fa al règim d’acumulació de les classificacions en les unions
temporals d’empreses, és aplicable el que estableix l’article 52 del
RGLCAP.
Si concorren en la unió empresaris nacionals, estrangers no
comunitaris o estrangers comunitaris, els dos primers hauran
d’acreditar la seva classificació i els últims, en defecte d’aquesta, la
seva solvència econòmica, financera, tècnica i professional.
Pels empresaris no espanyols d’estats membres de la Unió
Europea, serà d’aplicació el que estableix l’article 66.1 del TRLCSP.
b. Justificació de l’existència d’una assegurança d’indemnització per
riscos professionals, que cobreixi els riscos tant civils com
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professionals que es puguin derivar de l’execució del contracte,
amb un capital mínim assegurat de 600.000.-€.
S’haurà d’acreditar mitjançant còpia de la pòlissa d’assegurança
subscrita i rebut del pagament de la prima que acrediti la seva
vigència.
c) Estar en possessió de les condicions de solvència tècnica o
professional acreditades pels següents mitjans:
a. Tenir la classificació empresarial corresponent al grup 1, subgrup
1, categoria 1.
Aquesta condició s’haurà d’acreditar amb la documentació
expedida per la Junta Consultiva de contractació del Ministeri
d’Hisenda; amb l’expedida per la Generalitat de Catalunya o amb
l’expedida per altra Comunitat Autònoma, sempre que en aquest
últim cas, s’hagi practicat la inscripció en el Registre Oficial
d’Empreses Classificades.
Les empreses que es trobin pendents d’obtenir la classificació,
hauran d’aportar el document acreditatiu d’haver presentat la
corresponent sol·licitud, havent de justificar que ha obtingut la
classificació exigida en el termini previst per a l’esmena de
defectes i omissions en la documentació.
Pel que fa al règim d’acumulació de les classificacions en les unions
temporals d’empreses, és aplicable el que estableix l’article 52 del
RGLCAP.
Si concorren en la unió empresaris nacionals, estrangers no
comunitaris o estrangers comunitaris, els dos primers hauran
d’acreditar la seva classificació i els últims, en defecte d’aquesta, la
seva solvència econòmica, financera, tècnica i professional.
Pels empresaris no espanyols d’estats membres de la Unió
Europea, serà d’aplicació el que estableix l’article 66.1 del TRLCSP.
b. Una relació dels principals serveis o treballs de neteja realitzats en
els darrers cinc anys, que inclogui import, dates i el destinatari,
públic o privat, dels mateixos. Aquests serveis o treballs s’hauran
d’acreditar 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, a falta d’aquest, mitjançant una declaració
de l’empresari.
Caldrà que l’empresa acrediti com a mínim experiència en tres
contractes de serveis relacionats amb l’objecte del contracte. En
cas contrari, es considerarà que el licitador no reuneix la solvència
tècnica o professional exigida i serà exclòs de la licitació.
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c. Una declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del
que es disposarà per a l’execució dels treballs o prestacions, a la
que s’hi adjuntarà la documentació acreditativa pertinent.
d) No estar sotmès a cap de les prohibicions de contractar previstes a
l’article 60 del TRLCSP i, especialment, estar al corrent del pagament
de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
Aquestes circumstàncies s’han d’acreditar mitjançant una declaració
responsable, d’acord amb el model de l’annex II, en la qual el licitador
afirma, sota la seva responsabilitat, que no incorre en cap de les
prohibicions per a contractar a què fan referència els articles 60 i 146.1.c)
del TRLCSP, o bé amb la prova de no estar sotmès a cap de les
prohibicions per a contractar per qualsevol dels altres mitjans establerts
per l’article 73 del TRLCSP. En aquesta declaració també s’ha de fer
constar que el licitador està al corrent del compliment de les obligacions
tributàries i de la Seguretat Social vigents.
Pel que fa a la certificació d’estar al corrent del compliment de les
obligacions tributàries i de la Seguretat Social, el licitador que resulti
l’adjudicatari del contracte, haurà d’acreditar aquestes circumstàncies,
abans de la data de formalització del contracte, per mitjà de les
certificacions pertinents emeses pels organismes competents, en els
termes que estableix l’apartat 2 de l’article 151 del TRLCSP.
Si es tracta d’unió temporal d’empreses, declaració responsable subscrita
pels empresaris en la que s’expressi que la persona física o els
administradors de la persona jurídica, en el seu cas, no incorren en cap de
les prohibicions de contractar amb l’Administració, de l’article 60 del
TRLCSP, i d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i
de la Seguretat Social. Això sens perjudici de que la justificació
acreditativa d’aquest requisit hagi de presentar-se abans de l’adjudicació,
per l’empresari a favor del qual es vagi a efectuar.
Si es tracta d’unió temporal d’empreses, hauran de presentar, a més, un
document de compromís de constituir la Unió Temporal d’Empreses en el
cas de resultar adjudicataris, en els termes que s’indiquen més endavant.
e) Les persones jurídiques només podran ser adjudicatàries de contractes,
les prestacions dels quals, estiguin compreses dins dels fins, objecte o
àmbit d’activitat que, a tenor dels seus estatuts o regles fundacionals, els
hi siguin propis.
f)

Es comprometin a dedicar o a adscriure a l’execució del contracte
els mitjans personals o materials suficients, d’acord amb el model
que consta com a document Annex III del present Plec.

També podran presentar proposicions, d’acord amb l’article 59 del TRLCSP, les
unions d’empresaris que es constitueixin temporalment a l’efecte, sense que
sigui necessària la formalització de les mateixes en escriptura pública fins que
s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor.
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Els empresaris que concorrin agrupats en unions temporals, quedaran obligats
solidàriament i hauran de nombrar un representant o apoderat de la unió amb
poders suficients per a exercitar els drets i complir les obligacions que del contracte
es derivin fins a l’extinció del mateix, sens perjudici de l’existència de poders
mancomunats que puguin atorgar per a cobraments i pagaments de quantia
significativa.
A efectes de licitació, els empresaris que desitgin concórrer integrats en una unió
temporal, hauran d’indicar els noms i circumstàncies dels que la constitueixen o la
participació de cadascun d’ells, així com que assumeixen el compromís de
constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris del
contracte.
La durada de les unions temporals d’empresaris serà coincident amb la del
contracte fins a la seva extinció.
13. Presentació de les proposicions
Els licitadors que vulguin participar en el procés licitatori han de presentar llurs
propostes incloses en els sobres a què fan referència aquestes plecs dins el termini
de quaranta dies naturals comptats des de la data de l’enviament de l’anunci del
contracte a la Comissió Europea. En la determinació d’aquest termini, s’ha aplicat la
reducció de cinc dies per oferir l’accés, per mitjans electrònics, als plecs i a la
documentació complementària, i la reducció de set dies per haver-se preparat i
enviat els anuncis per mitjans electrònics; de conformitat amb l’establert a l’article
159 del TRLCSP.
Les propostes per a participar en la licitació, s’han de lliurar al Registre de
documents de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, situat a la Plaça Ajuntament,
núm. 1, de dilluns a divendres de 8h a 14h i els dijous de 16h a 18h.
Si la documentació es tramet per correu, el licitador haurà d’anunciar-ho a l’òrgan
de contractació i remetre per fax (972.477.375) o telegrama, el justificant de la
data i hora d’entrada a l’oficina de correus L’oferta no serà admesa si el
justificant de proposició sobrepassa les 14:00 hores del dia de finalització
del termini de presentació de proposicions. Així mateix, l’anunci de remissió
del justificant a l’Ajuntament haurà de comunicar-se el mateix dia i abans de
les 14:00 hores. Sense complir els esmentats requisits no serà admesa la
proposició en cas de rebre’s fora del termini fixat en l’anunci de licitació.
Un cop fet l’avís de la tramesa per correu, si transcorren deu dies naturals des del
finiment del termini de presentació de les proposicions i no s’ha rebut la proposició,
aquesta no s’admetrà en cap cas.
A l’efecte del còmput dels dies a què fa referència el paràgraf primer de la present
clàusula, si el darrer dia del termini coincideix que és un dissabte o un dia festiu,
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aquests es consideren dies inhàbils, de manera que el termini fineix el primer dia
hàbil posterior a aquests.
La presentació de les propostes implica que els licitadors accepten d’una manera
incondicionada i sense cap reserva el contingut de les clàusules d’aquest plec i les
obligacions que se’n deriven, d’acord amb el que estableix l’article 145.1 del
TRLCSP, i comporta la declaració responsable que compleixen totes i cadascuna de
les condicions exigides per a poder contractar amb l’Ajuntament de Riudellots de la
Selva.
Les propostes són secretes, de manera que s’han d’establir els mitjans que ho
garanteixin fins al moment de la licitació pública.
Les ofertes presentades fora de termini no són admeses en cap concepte. No
s’accepta la presentació d’ofertes per mitjà d’un avís telefònic o per correu
electrònic.
14. Documentació a presentar pels licitadors
Els interessats en participar en la licitació han de presentar dos sobres tancats (A i
B), que, d’acord amb l’article 160.1 del TRLCSP i, especialment, l’article 26 del RD
817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de
contractes del sector públic, han de contenir:
a) El primer (sobre A), la documentació general relativa a la capacitat i la
solvència de l’empresa per a poder participar en la licitació.
b) El segon (sobre B), la documentació corresponent als criteris
d’adjudicació quantificables automàticament.
Sobre A
El sobre s’ha de presentar tancat i signat per la persona que fa l’oferta, i hi ha de
constar el nom i la raó social de l’empresa, el telèfon i la persona de contacte, a
més de la llegenda següent, que s’ha de situar en un lloc visible: “Sobre A.Documentació relativa a la capacitat i solvència del licitador per a poder
participar en la licitació per a la contractació del servei de neteja de les
dependències municipals”.
Aquest sobre ha de contenir la següent documentació:
1. Document europeu únic de contractació (DEUC).
De conformitat amb l’establert a l’article 4 del Decret llei 3/2016, de 31 de
maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, com a
prova preliminar del compliment dels requisits previs per a participar en la
licitació del servei de neteja de les dependències municipals de Riudellots
de la Selva, les empreses licitadores hauran de presentar el formulari
normalitzat del Document europeu únic de contractació (DEUC).
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Per tant, el sobre “A” ha de contenir el DEUC, mitjançant el qual, les
empreses licitadores declaren la seva capacitat i la seva solvència
econòmica i financera, i tècnica i professional, de conformitat amb els
requisits mínims exigits a la clàusula 12 d’aquest plec; que no es troben
incurses en cap prohibició de contractar o, si s’hi troben, que han adoptat
les mesures per a demostrar la seva fiabilitat; i que es troben al corrent
de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social; així com
que compleixen la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec.
Les empreses licitadores poden omplir el formulari del DEUC que s’adjunta
com a document annex I a aquest Plec, o bé utilitzar el servei en línia de
la
Comissió
Europea
disponible
al
següent
enllaç
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es; a través del qual es pot
importar el model del DEUC corresponent a aquesta licitació, emplenar-lo,
descarregar-lo, signar-lo i imprimir-lo per a la seva presentació.
En tots els casos el DEUC s’ha de signar pel licitador o, en el seu cas,
pel seu representant legal.
Les empreses licitadores que figurin inscrites en una llista oficial
d’operadors econòmics autoritzats, només hauran de facilitar, en cada
part de formulari del DEUC, aquelles dades i informacions que, en el seu
cas concret, no estiguin inscrites en aquelles llistes. És a dir, les empreses
inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la
Generalitat de Catalunya o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
classificades de l’Estat (ROLECE), només estan obligades a indicar en el
DEUC, aquella informació que no consti inscrita en el RELI o en el ROLECE
respectivament, o que no consti vigent o actualitzada. En tot cas,
aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la informació necessària per
tal que l’òrgan de contractació pugui realitzar l’accés corresponent a
aquells registres (direcció d’internet de la base de dades, totes les dades
d’identificació i, en el seu cas, la necessària declaració de consentiment).
Les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si s’escau, la informació
relativa a la persona o persones habilitades per representar-les en
aquesta licitació. L’adreça electrònica que s’especifiqui en el DEUC
autoritzarà a l’òrgan de contractació a practicar les notificacions
de l’expedient administratiu mitjançant el servei e-Notum.
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta,
cadascuna de les empreses integrants de la futura UTE haurà d’acreditar
la seva personalitat, capacitat i solvència i presentar un formulari
normalitzat del DEUC amb la informació requerida en les parts II a V del
formulari.
Juntament amb el formulari normalitzat, les empreses hauran de
presentar un document on ha de constar el compromís de constituir-se en
unió temporal d’empreses, en cas de resultar adjudicatàries del contracte.
En el cas que l’empresa licitadora recorri a capacitats d’altres empreses de
conformitat amb el que preveuen els articles 63 del TRLCSP i 63 de la
Directiva 2014/24/UE, o tingui la intenció de subscriure subcontractes, ha
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d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i presentar altre DEUC separat
per cadascuna de les empreses a la capacitat de les quals recorri o que
tingui intenció de subcontractar.
Amb caràcter general, quan resulti necessari per al bon desenvolupament
del procediment, l’òrgan de contractació podrà requerir a les empreses
licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació
justificativa del compliment dels requisits previs d’accés a la licitació.
I, amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte, l’òrgan de contractació
haurà d’exigir a l’empresa licitadora que hagi presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa, la presentació de la documentació
justificativa del compliment dels requisits establerts a la clàusula 12 del
present plec, el compliment dels quals s’haurà indicat en el DEUC.
2. Document de compromís de dedicar o adscriure a l’execució del
contracte els mitjans personals i materials suficients, d’acord amb
l’establert a l’article 64.2 del TRLCSP.
3. Grup empresarial
Les empreses han d’aportar, si s’escau, una declaració sobre el grup
empresarial a què pertanyen, amb indicació de les empreses que el
composen i la denominació del grup.
4. Document de compromís de constituir-se en Unió temporal
d’empreses
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta,
aquestes hauran de presentar un document on ha de constar el
compromís de constituir-se en unió temporal d’empreses, en cas de
resultar adjudicatàries del contracte
5. Fur
Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració expressa de
renúncia al fur que els pugui correspondre i de sotmetre’s a la jurisdicció
dels jutjats i tribunals espanyols, en qualsevol ordre, per a totes les
incidències relatives al contracte que es puguin produir d’una manera
directa o indirecta, d’acord amb el que estableix l’article 146.1.e) del
TRLCSP.
15. Sobre B
El sobre s’ha de presentar tancat i signat per la persona que fa l’oferta, i hi ha de
constar el nom i la raó social de l’empresa, el telèfon i la persona de contacte, a
més de la llegenda següent, que s’ha de situar en un lloc visible: “Sobre B.Documentació corresponent a criteris d’adjudicació quantificables
automàticament, relativa a la licitació per a la contractació del servei de
neteja de les dependències municipals”.
Ha de contenir la següent
quantificables automàticament:

documentació
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1. La proposta econòmica
La proposta s’ha de redactar segons el model de l’annex IV. Els licitadors
han d’especificar en llurs propostes el preu pel qual es comprometen a
prestar el servei si els és adjudicat, d’acord amb les especificacions de
l’article 87 del TRLCSP i aquest plec.
2. L’oferta d’hores de servei gratuïtes
L’oferta s’ha de redactar segons el model de l’annex IV. Els licitadors han
d’especificar les hores de servei de neteja gratuïtes i que són de lliure
disposició per l’òrgan de contractació. Les hores que s’ofereixen s’han
de referir a cada any d’execució del servei, amb un límit de cent
noranta hores per cada any d’execució del contracte.
16. Obertura dels sobres A
La Mesa de contractació, en reunió interna, procedirà a l’obertura dels sobres A de
les empreses i comprovarà l’existència i correcció del Document europeu únic de
contractació (DEUC) per tal que compleixi des del punt de vista formal i material
amb les normes legals i reglamentàries d’aplicació. En particular, comprovarà que
el DEUC estigui vàlidament signat i que contingui una declaració comprensiva del
compliment de tots els requisits previs exigits per a participar en la licitació.
Si la mesa de contractació detecta defectes o omissions esmenables, ho haurà de
comunicar verbalment als interessats, per telèfon o, en el seu cas, per correu
electrònic, a l’adreça que els licitadors hagin indicat en la documentació presentada,
concedint-los-hi un termini no superior a tres dies hàbils per a esmenar els defectes
o omissions.
La presentació fora de termini de la documentació necessària per a esmenar la
documentació aportada en el sobre A, no serà admesa i comportarà l’exclusió del
licitador del procediment. Així mateix, la manca de presentació d’algun dels
documents exigits també serà causa d’exclusió del proposant.
Del que s’hagi actuat se’n deixarà constància en l’acta que s’ha d’estendre.
17. Obertura de proposicions, ofertes amb valors desproporcionats o
anormals i classificació de les ofertes
En el dia, hora i lloc indicats en l’anunci de licitació, la Mesa de contractació, en
acte públic, procedirà a l’obertura dels sobres B, que contenen la documentació
relacionada a la clàusula 14. Aquest acte s’iniciarà amb un pronunciament exprés
sobre la qualificació dels documents presentats, amb expressió de les proposicions
admeses, de les rebutjades i la causa d’inadmissió d’aquestes últimes.
La mesa de contractació ha de rebutjar, motivadament, les proposicions que
incorrin en alguna de les circumstàncies d’inadmissió que estableix la clàusula 18.
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En el cas que alguna de les ofertes econòmiques, de conformitat amb l’establert a
la clàusula 10, sigui presumptament desproporcionada o amb valors anormals, per
trobar-se en algun dels supòsits previstos a l’article 85 del RGLCAP, la mesa de
contractació haurà de donar audiència al licitador que l’hagi presentat per tal que
justifiqui la valoració de l’oferta i precisi les condicions de la mateixa, en els termes
establerts a l’article 152.3 del TRLCSP. En aquest cas, la mesa de contractació
proposarà l’acceptació o el rebuig de l’oferta, incloent-la o excloent-la de la
proposta de classificació i, en el primer cas, es podrà demanar una garantia
complementària a l’obligatòria de fins a un 5% de l’import de l’adjudicació, d’acord
amb l’article 95.2 del TRLCSP. En aquest supòsit, s’ampliarà el termini d’adjudicació
del contracte en els termes establerts per l’article 161.3 del TRLCSP.
La mesa de contractació farà la proposta de classificació de les propostes dels
licitadors per ordre decreixent i juntament amb aquestes ho trametrà a l’òrgan de
contractació. Per a fer aquesta classificació, la mesa s’atindrà als criteris
d’adjudicació indicats en el plec i en l’anunci, i a aquest efecte podrà sol·licitar tots
els informes tècnics que consideri pertinents.
Si la suma de les puntuacions dóna un empat aritmètic, la mesa de contractació, un
cop fetes les comprovacions corresponents, proposarà a l’òrgan de contractació la
preferència en l’adjudicació al licitador que compleixi el que estableix l’apartat 2 de
la disposició addicional quarta del TRLCSP i si persisteix l’empat hi aplicarà els
criteris establerts per la resta d’apartats de la dita disposició.
L’error manifest en el preu del contracte inclòs en el sobre B, comporta l’aplicació
del que estableix l’article 84 del RGLCAP.
18. Desestimació de propostes
Només es pot presentar una proposició per licitador, i no se n’admeten variants.
Es desestimaran totes les propostes que incorrin en qualsevol de les circumstàncies
següents, i restaran exclosos de la licitació, tots els licitadors que hi estiguin
implicats:
a) Les presentades d’una manera simultània per una mateixa empresa o per un
empresari individual.
b) Les presentades en unió temporal amb altres empreses, si ho han fet
individualment.
c) Les presentades en unió temporal d’empreses si una o diverses de les
empreses que la integren, també han presentat una proposició conjunta que
formi part d’una altra unió temporal.
d) Les que variïn substancialment l’objecte del contracte i les que continguin
omissions, esmenes o errors que impedeixin fer la valoració de l’oferta o les
facin inviables.
e) Les que excedeixin del pressupost de licitació.
f) Les que continguin omissions, esmenes o errors que impedeixin conèixer
amb claredat tot el que l’òrgan de contractació consideri fonamental per a
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valorar correctament l’oferta, d’acord amb el que estableix l’article 84 del
RGLCAP.
g) Les que incorrin en alguna de les circumstàncies que n’estableixin l’exclusió,
en els termes establerts en alguna de les clàusules del present Plec.
Una vegada presentada una proposició, no podrà ser retirada.
19. Requeriment de presentació de documentació
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 de l’endemà del dia en què hagi rebut el requeriment, presenti la següent
documentació:
a) Si el licitador no està inscrit en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores
(RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de
l’Estat (ROLECE):
a. Documentació acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat
jurídica, indicada a la clàusula 12.a) anterior.
b. Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de
solvència econòmica i financera o del certificat de classificació
empresarial, indicada a la clàusula 12.b) anterior.
c. Documentació acreditativa del compliment dels requisits de solvència
tècnica i professionals, indicada a la clàusula 12.c) anterior.
d. Declaració responsable, d’acord amb el model de l’annex II, en la
qual el licitador afirma, sota la seva responsabilitat, que no incorre en
cap de les prohibicions per a contractar a què fan referència els
articles 60 i 146.1.c) del TRLCSP, o bé mitjançant testimoni judicial o
certificació administrativa de no estar sotmès a cap de les
prohibicions per a contractar.
e. Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària
acreditant que l’empresa es troba al corrent d’obligacions tributàries i
de la inexistència de deutes de naturalesa tributària amb l’Estat.
f. Certificat positiu emès per la Tresoreria de la Seguretat Social de
trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions amb la
Seguretat Social.
g. En relació amb l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE):
i. Si l’empresa proposada com a adjudicatària és subjecte passiu
de l’IAE i està obligada a pagar aquest impost, 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, acompanyats d’una declaració
responsable de no haver estat donat de baixa en la matrícula
de l’impost.
ii. Si l’empresa proposada es troba en algun supòsit d’exempció
recollit en l’article 82.1 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals (Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de
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març), aportarà una declaració responsable que ha
d’especificar el supòsit d’exempció i el document de declaració
en el cens de persones obligades tributàriament.
En tot cas, l’empresa proposada com a adjudicatària no haurà
d’aportar els documents indicats als punts e, f i g anteriors, si en el
DEUC ha indicat que l’òrgan de contractació pot obtenir-los
directament a través d’una base de dades nacional de qualsevol Estat
de la Unió, de consulta gratuïta, i facilitant la informació necessària
per accedir-hi.
h. Còpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil,
juntament amb el rebut acreditatiu de la vigència; o document de
compromís de subscriure-la amb caràcter previ a la formalització del
contracte.
i. Si s’escau, documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans
que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte
d’acord amb l’article 64.2 del TRLCSP.
j. Documentació acreditativa de la constitució de la garantia definitiva,
d’acord amb l’establert a la clàusula 9 del present Plec.
k. Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de les despeses de
publicitat corresponent, l’import màxim de les quals s’indica a la
clàusula 23.
b) Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI),
en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat
(ROLECE) o en una llista oficial d’operadors econòmics d’un Estat membre
de la Unió Europea:
a. Documentació acreditativa de la constitució de la garantia definitiva,
d’acord amb l’establert a la clàusula 9 del present Plec.
b. Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de les despeses de
publicitat corresponent, l’import màxim de les quals s’indica a la
clàusula 23.
c. Si s’escau, documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans
que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte
d’acord amb l’article 64.2 del TRLCSP.
En tots els casos, el licitador haurà d’aportar a l’Ajuntament, també dins el termini
de deu dies hàbils, un Programa de treball del servei de neteja, que es
considerarà document contractual i al qual s’haurà d’ajustar durant la vigència del
contracte.
Aquest programa haurà d’incloure com a mínim, els següents apartats:
-

Esquema organitzatiu: justificació del personal operador, de supervisió
i control que es destinarà a l’organització del servei de neteja.
S’adjuntarà el detall de la dotació humana a assignar a cada centre i
horaris de treball, i inclourà l’estudi, justificació i planificació del temps
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-

-

-

-

-

-

-

i tasques per a l’execució del servei (neteja diària, setmanal, mensual i
anual), d’acord amb les característiques de cada dependència.
Maquinària i mitjans materials: planificació de la maquinària, equips i
mitjans materials que es destinin a la prestació del servei de neteja a
cada dependència.
Productes i materials a utilitzar: justificació dels productes i materials
de neteja que s’utilitzaran durant la realització del servei. S’hauran
d’adjuntar les fitxes tècniques i de seguretat dels productes i materials
que es destinin a la prestació del servei de neteja per centre o
dependència.
Protocol d’actuació i metodologia de les neteges que no són diàries (un
cop per setmana, dos cops per setmana, quinzenal, mensual,
trimestral, un cop l’any, dos cops l’any): s’haurà d’incloure la
planificació dels temps i tasques per a l’execució d’aquells serveis que
no són diaris, d’acord amb les característiques de cada centre de
treball.
Pla de formació del personal: pla de formació, seguiment i suport al
personal assignat al servei de neteja dels diferents equipaments
municipals i que l’empresa es compromet a realitzar.
Autocontrol de qualitat: es detallaran els mitjans propis i procediments
destinats a garantir la qualitat de la prestació dels serveis i dels
productes emprats.
Pla de seguretat i salut laboral especificant per a les diferents
dependències, les mesures preventives adients pels treballs a
desenvolupar, especialment per aquelles activitats i dependències que
puguin presentar un cert risc (treballs d’alçada i demés) tot d’acord
amb el que disposa la Llei de prevenció de riscos laborals i els seus
reglaments de desenvolupament.
Model de la fitxa de control a utilitzar, d’acord amb l’establert a la
clàusula 5 del Plec de prescripcions tècniques.
Llistat amb tots els productes químics a utilitzar, de conformitat amb
el que disposa la clàusula 7 del Plec de prescripcions tècniques.

La Mesa de contractació facultarà a la seva secretària per qualificar la documentació
presentada per l’empresa licitadora que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa. Si la secretària informa favorablement, la Mesa de contractació elevarà
la proposta d’adjudicació a l’òrgan de contractació per la seva adjudicació. Si la
Mesa de contractació observa defectes o omissions esmenables, ho ha de
comunicar a l’empresa afectada perquè els corregeixi o esmeni davant la pròpia
Mesa de contractació en el termini màxim de tres dies hàbils.
Si el licitador que ha presentat l’oferta més avantatjosa no formalitza
adequadament el requeriment o l’esmena a què fan referència els paràgrafs
anteriors en el termini assenyalat, s’entendrà que ha retirat la seva oferta, i en
aquest cas s’ha de procedir a demanar la mateixa documentació al licitador
següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.
20. Adjudicació del contracte i notificació als licitadors i candidats
L’òrgan de contractació ha d’adjudicar el contracte dins dels cinc dies hàbils
següents a la recepció de la documentació presentada pel licitador requerit.
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D’acord amb l’article 161.2 del TRLCSP i atès que per a adjudicar aquest contracte,
a banda del preu, es té en compte un altre criteri, el termini màxim per a fer
l’adjudicació és de dos mesos a comptar des de l’obertura de les proposicions,
llevat que calgui ampliar aquest termini si cal fer el tràmit d’audiència a què fa
referència l’article 152.3 del TRLCSP.
L’adjudicació ha de ser motivada, s’ha de notificar als candidats o licitadors i,
simultàniament, s’ha de publicar en el perfil del contractant. D’acord amb l’article
40.2 del TRLCSP, la notificació ha de contenir la informació necessària per a
permetre al licitador exclòs o al candidat descartat d’interposar un recurs
suficientment fundat contra la decisió d’adjudicació. En particular, ha de contenir:
a) Respecte als candidats descartats, l’exposició resumida de les raons per
les quals s’ha desestimat llur candidatura.
b) Respecte als licitadors exclosos del procediment d’adjudicació, també
resumidament, les raons per les quals no s’ha admès llur oferta.
c) En tots els casos, el nom de l’adjudicatari i les característiques i els
avantatges de la seva proposició que han estat determinants per a
seleccionar-ne l’oferta amb preferència a les de la resta de licitadors
amb ofertes admeses.
És aplicable a la motivació de l’adjudicació, l’excepció de confidencialitat a què fa
referència l’article 153 del TRLCSP.
La notificació de l’adjudicació i el perfil del contractant han d’indicar el termini per a
la formalització del contracte, de conformitat amb l’article 151.4 del TRLCSP.
La notificació es farà per correu electrònic a l’adreça que els licitadors hagin indicat
en el sobre A, en els termes que estableix l’article 28 de la Llei de l’Estat 11/2007.
Tanmateix, el termini per a considerar rebutjada la notificació, amb els efectes
establerts per l’article 43.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les Administracions públiques, és de deu dies naturals.
21. Formalització del contracte
El contracte es perfecciona per mitjà de la seva formalització en document
administratiu. No obstant això, l’empresa adjudicatària podrà sol·licitar que el
contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les despeses
corresponents.
La formalització del contracte haurà de tenir lloc dins els 15 dies hàbils següents a
la recepció de la notificació de l’adjudicació als licitadors en els termes i les
condicions expressats a la clàusula 20.
L’òrgan de contractació requerirà a l’empresa adjudicatària per a què formalitzi el
contracte en un termini no superior a cinc dies a comptar del següent a aquell en
Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
Tel . 972 478 899 Fax 972 477 375.
www.riudellots.cat ajuntament@riudellots.cat

24

què hagi rebut el requeriment, una vegada transcorregut el termini previst en el
paràgraf anterior sense que s’hagi interposat recus especial en matèria de
contractació que porti aparellada la suspensió de la formalització o que l’òrgan
competent per a la resolució del recurs hagi aixecat la suspensió.
Si per causes imputables a la part adjudicatària no es pot formalitzar el contracte,
aquest resta resolt, fet que comporta la pèrdua de la fiança que, si escau, s’hagi
exigit d’acord amb el que estableix l’article 156.4 del TRLCSP. A més, aquest fet
constituirà causa de prohibició de contractar amb el sector públic, de conformitat
amb l’establert a l’article 60.2.b) del TRLCSP.
El plec de prescripcions tècniques, aquest plec de clàusules i els documents inclosos
en el sobres B, són documents contractuals, per la qual cosa la part adjudicatària
els ha de signar com a prova de conformitat en el mateix acte de formalització del
contracte, i s’hi han d’annexar.
Si el contracte no es pot formalitzar amb l’empresa adjudicatària es proposarà
l’adjudicació a l’empresa següent que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa d’acord amb l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes de
conformitat amb la clàusula 17 anterior.
22. Publicitat de la formalització
La formalització del contracte s’ha d’enviar, dins els 48 dies següents a la data de
formalització, en el DOUE i s’ha de publicar en el BOE, en el BOP i en perfil del
contractant, de conformitat amb l’establert a l’article 154.2 del TRLCSP.
L’òrgan de contractació pot no comunicar determinades
l’adjudicació si considera, i ho justifica degudament en
divulgació d’aquesta informació pot obstaculitzar l’aplicació
contrària a l’interès públic o perjudicar interessos comercials
públiques o privades o la competència lleial entre aquestes.

dades relatives a
l’expedient, que la
d’una norma, ésser
legítims d’empreses

23. Despeses
Són a càrrec de la part adjudicatària totes les despeses que deriven de la
formalització del contracte i de la publicació dels anuncis oficials que exigeix el
TRLCSP, aquestes últimes fins a 9000.-€ d’import, i les que es requereixen per a
obtenir autoritzacions, llicències, documents o qualsevol informació d’organismes
oficials o particulars; les relatives a impostos, taxes, compensacions i altres
gravàmens o despeses que hi poden ésser aplicables segons les disposicions
vigents, en la forma i la quantia que aquestes assenyalin, i també qualsevol altra
despesa necessària per a l’execució del contracte.
24. Devolució de la documentació dels licitadors
Un cop notificada als licitadors l’adjudicació del contracte i transcorregut el termini
de sis mesos, si aquests no han interposat cap recurs o qüestió de nul·litat, la
documentació resta a disposició dels licitadors.
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Si els licitadors no recullen la documentació, l’Ajuntament de Riudellots de la Selva
la destruirà al cap d’un any del termini de la formalització.
25. Compliment del contracte
L’execució del contracte comença amb la seva formalització i es desenvolupa amb
subjecció a les seves clàusules i d’acord amb les prescripcions contingudes en el
plec de prescripcions tècniques i aquest plec. En l’execució del contracte, el
contractista ha de seguir les instruccions que en la interpretació contractual li doni
l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, per mitjà de la regidora responsable de
l’Àrea de pagesia i medi ambient o la persona en qui delegui, que és la responsable
de la supervisió de l’execució del contracte a què fa referència la clàusula 27.
El compliment de les prestacions objecte d’aquest contracte s’entenen a risc i
ventura de l’empresa adjudicatària, de conformitat amb l’article 215 del TRLCSP.
La part adjudicatària no té dret a ésser indemnitzada per les pèrdues, les averies o
els perjudicis que es puguin produir durant l’execució del contracte.
El contracte s’entendrà complert pel contractista quan hagi vençut el termini
contractual, i s’hagin realitzat la totalitat de les prestacions contractades a
satisfacció de l’Ajuntament. Aquesta circumstància s’acreditarà mitjançant un acte
formal i comportarà l’obligació de l’Ajuntament de practicar a l’empresa
adjudicatària la liquidació del contracte i abonar-li el saldo resultant de conformitat
amb l’article 222.4 del TRLCSP.
26. Obligacions específiques de l’adjudicatari
La part adjudicatària és responsable de la qualitat tècnica del servei i de les
conseqüències per a l’Ajuntament de Riudellots de la Selva o per a tercers amb
motiu d’omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en
l’execució del contracte, de conformitat amb el que estableix l’article 305.2 del
TRLCSP.
A més, són obligacions específiques del contractista, les següents:
1. En el marc del compromís formalitzat en els termes i les condicions que
estableix l’article 64.2 del TRLCSP, ha d’adscriure a l’execució d’aquest, el
personal definit en el Programa de treball, el qual dependrà directa, única i
exclusivament del contractista. En concret, ha d’adscriure als treballs el
personal professional amb la titulació adequada per a poder atendre el
volum de feina, els terminis i els nivells de qualitat que estableix aquest
plec, de manera que no pot modificar ni el nombre de persones destinades a
l’execució del contracte, ni l’horari, ni cap dels aspectes organitzatius que
afectin el personal sense autorització prèvia feta per escrit per part del
responsable de la supervisió de l’execució del contracte.
2. Subrogar els treballadors adscrits actualment a l’execució del servei de
neteja de les dependències de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, de
Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
Tel . 972 478 899 Fax 972 477 375.
www.riudellots.cat ajuntament@riudellots.cat

26

conformitat amb l’establert a l’article 65 del Conveni col·lectiu de treball del
sector de neteja d’edificis i locals de Catalunya.
Per tal que els licitadors puguin avaluar els costos laborals de la subrogació
que s’hagi de produir, d’acord amb el que estableix l’article 120 del TRLCSP,
en el document de l’annex III del Plec de prescripcions tècniques es facilita
la informació sobre les condicions dels contractes dels treballadors als quals
afecta la subrogació.
3. Les baixes, permisos, absències d’aquest personal, així com les vacances
anuals de la plantilla, hauran de cobrir-se amb personal suplent, que anirà
a càrrec exclusiu del contractista, de manera que en cap moment en la
prestació del servei quedi reduïda la dotació del personal del contracte.
4. Els empleats de l’adjudicatari depenen de manera directa, única i exclusiva
de l’adjudicatari; llurs contractes s’han d’adequar a la legislació laboral i de
Seguretat Social vigent en cada moment, i són a càrrec de l’adjudicatari
totes les retribucions dels seus treballadors, siguin del tipus que siguin
(salarials, indemnitzacions, etc) i també les càrregues de la Seguretat Social
i qualsevol altra que derivi del contracte entre l’adjudicatari i els seus
treballadors.
L’Ajuntament de Riudellots de la Selva no té cap vincle laboral,
administratiu, ni de cap altra naturalesa amb els treballadors de la part
adjudicatària, ni amb el personal subjecte a una altra classe de relació amb
la part adjudicatària. Totes les instruccions i els actes de gestió per a
l’execució del contracte que l’Ajuntament de Riudellots de la Selva emeti i
que es dirigeixin al personal que aporta el contractista i que depèn d’aquest,
s’inclouen única i exclusivament dins l’àmbit d’execució de la relació
contractual entre l’Ajuntament de Riudellots de la Selva i el contractista, de
manera que en cap cas poden ser considerats determinants per al
reconeixement d’una relació laboral o de qualsevol altra naturalesa i
s’inclouen dins l’àmbit de l’article 209 del TRLCSP.
5. L’adjudicatari s’ha d’encarregar que el personal contractat que duu a terme
les tasques a les dependències municipals, estigui format i informat sobre
els riscos inherents a la feina que fa, i ha de donar la formació legalment
exigida en matèria de prevenció de riscos laborals als treballadors que
destini per a l’execució del servei, de manera que l’adjudicatari és l’únic
responsable davant de qualsevol incompliment que cometin els treballadors
en aquest àmbit.
6. L’adjudicatari, de conformitat amb l’establert a l’article 228 bis del TRLCSP,
introduït per la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors
i la seva internacionalització, haurà de remetre a l’Ajuntament de Riudellots
de la Selva, quan aquest ho sol·liciti, relació detallada dels subministradors
que participin en el contracte quan es perfeccioni la seva participació,
juntament amb aquelles condicions de subministrament de cadascun d’ells
que guardin una relació directa amb el termini de pagament. Així mateix,
haurà d’aportar, a petició de l’Ajuntament, justificant de compliment dels
pagaments a aquells una vegada finalitzada la prestació dins dels terminis
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de pagament legalment establerts a l’article 228 del TRLCSP i a la Llei
3/2004, de 29 de desembre, en tot allò que li sigui d’aplicació.
7. L’empresa adjudicatària haurà de presentar un pla de seguretat i salut
laboral especificant per a les diferents dependències, les mesures
preventives adients pels treballs a desenvolupar, especialment per aquelles
activitats i dependències que puguin presentar un cert risc (treballs d’alçada
i demés) tot d’acord amb el que disposa la Llei de prevenció de riscos
laborals i els seus reglaments de desenvolupament.
8. Igualment, l’adjudicatari estarà obligat a presentar una planificació del
servei de neteja dels diferents edificis, els dies, horaris i demés, prèviament
a la formalització del contracte.
9. Per cobrir la responsabilitat del contractista pels danys i perjudicis que es
puguin produir a l’Ajuntament o a terceres persones com a conseqüència del
funcionament normal o anormal del servei, el contractista haurà de
subscriure una assegurança de responsabilitat civil que haurà de mantenir
vigent i actualitzada durant tota la durada del contracte, amb una cobertura
mínima de 600.000 euros per sinistre.
Abans de l’adjudicació del contracte, el licitador que resulti adjudicatari
haurà d’acreditar la subscripció de la pòlissa d’assegurança esmentada i,
anualment, còpia de les actualitzacions, juntament amb el rebut acreditatiu
del pagament de la prima corresponent.
27. Responsable de la supervisió de l’execució del contracte
El responsable de la supervisió de l’execució del contracte, amb les funcions que li
atribueix aquest plec de clàusules, és la Regidora responsable de l’Àrea de pagesia i
medi ambient de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva o la persona en qui delegui
a aquests efectes.
L’adjudicatari resta obligat a atendre i a seguir totes les indicacions i les
instruccions que la responsable li transmeti referents a l’execució del contracte i
especialment les referents a la qualitat de la feina i als terminis de prestació del
servei.
L’adjudicatari ha d’atendre les observacions que faci la persona responsable de la
supervisió de l’execució del contracte amb motiu de la tasca d’interpretació de les
prescripcions tècniques, i l’hi ha de donar el suport i la col·laboració que calguin per
a procurar la bona prestació del servei.
28. Cessió i subcontractació
Els drets i les obligacions derivades del contracte es poden cedir a una tercera
persona si es compleixen els requisits que estableix l’article 226 del TRLCSP.
No s’admet la subcontractació, d’acord amb el que estableix l’article 227 del
TRLCSP.
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29. Política de confidencialitat i protecció de dades
El contractista i el personal al seu servei tenen l’obligació de custodiar fidelment i
curosament les dades relatives a l’Ajuntament de Riudellots de la Selva a les quals
poden tenir accés com a conseqüència de la realització de les tasques de neteja en
els diferents edificis i dependències municipals.
La part adjudicatària i el personal al seu servei resten obligats a mantenir absoluta
confidencialitat i reserva sobre qualsevol dada que puguin conèixer amb motiu del
compliment del contracte, especialment les de caràcter personal, que no poden
copiar o utilitzar amb cap finalitat diferent de la que estableix aquest plec ni cedir a
tercers. En aquest sentit, han de complir la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, especialment el que
estableix l’article 12, sobre accés a les dades per compte de tercers.
30. Incompliment del contracte
Si la part adjudicatària, un cop formalitzat el contracte, no compleix les seves
obligacions, sigui per compliment defectuós o bé per retard en la prestació del
servei, l’Ajuntament de Riudellots de la Selva està facultada per a exigir-ne el
compliment amb la imposició de les penalitats o per a rescindir-lo i deixar-lo sense
efecte –amb la pèrdua de la fiança definitiva constituïda- amb l’audiència prèvia a
la persona interessada en els termes i les condicions establerts per aquest plec de
clàusules.
L’Ajuntament de Riudellots de la Selva, a més de les causes establertes a la
clàusula 31, pot resoldre i deixar sense efecte el contracte pels motius següents:
a)
b)

L’actuació professional greument deficient de la part adjudicatària o de
qualsevol dels seus treballadors.
No tenir en estat de bona conservació i netedat les dependències i
edificis municipals, segons el criteri fonamentat de l’Ajuntament de
Riudellots de la Selva, després d’un advertiment per escrit en aquest
sentit.

31.Infraccions
Les infraccions en què pugui incórrer l’adjudicatari en compliment del contracte, es
qualifiquen de molt greus, greus i lleus.
Són infraccions molt greus les accions o les omissions següents:
a) No iniciar la prestació del servei una vegada signat el contracte, llevat que
hi concorri una causa de força major.
b) Paralitzar o interrompre l’execució del servei durant més de vint-i-quatre
hores seguides o alternativament en el decurs de dos dies.
c) Prestar el servei de manera manifestament defectuosa o irregular amb
incompliment de les condicions essencials establertes per aquests plecs i
els de prescripcions tècniques.
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d) Incomplir les obligacions laborals i de Seguretat Social amb el personal
que en depèn i que destina a l’execució del servei i no donar-los la
formació necessària en matèria de prevenció de riscos laborals.
e) Cedir l’execució del servei incomplint les condicions que estableix l’article
226 del TRLCSP i dur a terme qualsevol actuació que comporti
subcontractar l’execució del servei.
f) Desobeir reiteradament, més de tres vegades, les ordres escrites del
responsable de la supervisió de l’execució del contracte.
g) No utilitzar els mitjans humans i materials adscrits a l’execució del
contracte a què fan referència les clàusules 14 i 26 del present Plec.
h) No estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la
Seguretat Social.
i) Efectuar treballs defectuosos que provoquin danys greus a l’Ajuntament
de Riudellots de la Selva, als seus elements o a tercers.
j) La inexistència o falta de cobertura de la pòlissa de responsabilitat civil.
k) No executar qualsevol de les millores proposades pel licitador en la seva
oferta i avaluades per l’òrgan de contractació, quan hagi estat requerit a
l’efecte.
l) Cometre tres faltes greus.
Són infraccions greus les accions o les omissions següents:
a) Tenir, el seu personal destinat a l’execució del servei, comportaments
incorrectes o inadequats.
b) Incomplir les instruccions o les decisions del responsable de la supervisió
de l’execució del contracte sobre variacions de detall en la prestació del
servei que no impliquin cap despesa per a l’adjudicatari.
c) Incomplir qualsevol de les clàusules d’aquest plec de condicions
administratives i del plec de prescripcions tècniques, si l’Ajuntament de
Riudellots de la Selva considera que el fet té una gravetat suficient per a
considerar-lo una infracció greu.
d) Cometre irregularitats inadmissibles en la prestació del servei, d’acord
amb les condicions d’execució definides en el plec de clàusules
administratives i en el de prescripcions tècniques.
e) Incomplir algun termini específic establert pels plecs de clàusules
administratives i de prescripcions tècniques.
f) Presentar les factures de manera incorrecta ometent els requeriments
establerts a la clàusula 6 del present Plec.
g) Cometre tres faltes lleus.
Són infraccions lleus cometre accions o omissions que no estiguin especificades en
aquesta clàusula i que comportin infracció de les condicions establertes per aquest
plec de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques, sempre que
comportin un perjudici lleu en la prestació del servei.
32. Sancions
Les infraccions qualificades de molt greus i les que comportin deixar de prestar un
servei obligatori essencial que produeixi un dany avaluable econòmicament se
sancionen amb una multa pel valor del quàdruple del servei deixat de prestar o pel
valor del dany produït; si no són avaluables econòmicament o no és possible fer la
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reposició del dany, se sancionen amb una multa de 6.001.-€ a 10.000.-€. En tots
dos casos, a criteri de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, enlloc de la sanció
amb multa es pot acordar la resolució del contracte.
Les infraccions qualificades de greus que comportin deixar de prestar un servei
obligatori o que produeixin un dany avaluable econòmicament o bé impossible de
reparar se sancionen amb una multa pel valor del triple del servei deixat de prestar
o pel valor del dany produït; si no són avaluables econòmicament, se sancionen
amb una multa de 3.001.-€ a 6.000.-€.
Les infraccions qualificades de lleus són objecte d’una advertència per escrit la
primera vegada que es cometin; a partir del segon avís, se sancionen amb una
multa de fins a 3.000.-€.
33. Procediment sancionador
La imposició de sancions, inclòs l’acord de resolució de l’expedient, es realitzarà
mitjançant acord del Ple de la Corporació, a proposta del responsable de la
supervisió de l’execució del contracte, amb la incoació prèvia del corresponent
expedient i amb l’audiència preceptiva prèvia al contractista.
En el supòsit de les faltes lleus la imposició la realitzarà el responsable de la
supervisió de l’execució del contracte, sense necessitat d’iniciar cap expedient, i
amb l’audiència preceptiva prèvia del contractista.
L’import de les sancions s’ha de fer efectiu mitjançant la deducció de les quantitats
que en concepte de pagament s’hagin d’abonar al contractista. L’import de la
penalitat no exclou la indemnització per danys i perjudicis a què pugui tenir dret
l’Ajuntament de Riudellots de la Selva per l’incompliment del contractista.
34. Modificació del contracte
De conformitat amb l’establert a l’article 106 del TRLCSP, l’òrgan de contractació
només podrà introduir modificacions en el contracte, que seran obligatòries pel
contractista, en els casos que es descriuen en el paràgraf següent, sempre que no
impliquin, aïllada o conjuntament, alteracions en quantia superior en més o en
menys al 3,5 % del preu primitiu del contracte, amb exclusió de l’IVA; entenent-se
per preu primitiu del contracte, l’import d’adjudicació.
En funció de les necessitats que puguin sorgir en relació als serveis contractats,
l’òrgan de contractació podrà:
- Augmentar els serveis contractats per incorporació al contracte de
noves dependències de titularitat municipal o per augment de les
freqüències establertes per edifici municipal. En aquests casos el
contractista estarà obligat a prestar aquests serveis, bé mitjançant
redistribució dels mitjans humans i materials ja adscrits sense cap
increment de cost per a l’Ajuntament, bé mitjançant la seva ampliació
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-

amb el corresponent reajustament econòmic del contracte, opcions
aquestes que s’acordaran amb l’Ajuntament. En aquest cas, la
valoració del servei es farà segons criteris comparatius amb altres
dependències de característiques similars.
Reduir i/o suprimir hores contractades per eliminació d’edificis
municipals o canvis d’ús o de gestor. En aquest cas el contractista
estarà obligat a deixar de prestar el servei o a reduir-ne la seva
freqüència, mitjançant la redistribució o reducció dels mitjans humans
i materials ja adscrits, sense increment de cost per a l’Ajuntament. En
el supòsit de reducció o supressió d’algun dels treballs objecte de la
prestació de serveis, el contractista no tindrà dret a indemnització.

Quan, en el transcurs de l'execució del contracte, fos necessari modificar la
prestació dels serveis contractats, introduint modificacions que no figurin en el
pressupost, s’elaborarà l’oportú preu contradictori d’acord amb les següents
normes:
- Si el nou preu pot deduir-se dels preus aprovats, els serveis tècnics
municipals formularan un preu i aquest serà d’acceptació obligatòria pel
contractista.
- Si el nou preu no pot deduir-se dels preus aprovats, el tècnic municipal
responsable del seguiment dels serveis conjuntament amb l'empresa
adjudicatària, elaborarà la proposta de nous preus basant-se, en allò que
resulti d'aplicació, en la descomposició dels preus unitaris que conformen el
pressupost del contracte, i en qualsevol cas, en els costos que haguessin
correspost en la data en què va tenir lloc la licitació.
L'Ajuntament aprovarà, a la vista de la proposta presentada pel tècnic municipal i
de les observacions presentades per l'adjudicatari en el tràmit d'audiència, els nous
preus, que quedaran incorporats a tots els efectes en el quadre de preus del
pressupost que va servir de base del contracte.
Els nous preus quedaran incorporats a tots els efectes en el quadre de preus que ha
servit de base al contracte, els quals incorporaran la baixa fixada pel contractista.
El procediment a seguir per efectuar la modificació del contracte en base a algun
dels dos supòsits esmentats, serà el següent:
1. Incoació d’expedient de modificació del contracte per l’òrgan de contractació.
2. Audiència al contractista pel termini de 5 dies hàbils.
3. Informe de Secretaria.
4. Proposta d’acord de modificació del contracte per a la seva elevació a l’òrgan
de contractació.
5. Fiscalització de l’expedient de modificació i de la despesa per la Intervenció.
6. Acord motivat de l’òrgan de contractació.
7. Notificació al contractista i publicació.
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8. Formalització en document administratiu, d’acord amb l’article 156 del
TRLCSP, per remissió de l’article 219 del TRLCSP.
A excepció feta dels supòsits anteriorment esmentats, el contracte es podrà
modificar si hi concorre alguna de les causes previstes a l’article 107 del TRLCSP, i
la modificació no altera les condicions essencials de la licitació i l’adjudicació.
La modificació del contracte s’ha de formalitzar en document administratiu, d’acord
amb el que estableix l’article 219.2 del TRLCSP, i comporta el reajustament de la
garantia definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 99.3 del TRLCSP.
En cap cas, la modificació del contracte es podrà realitzar amb la finalitat
d’addicionar prestacions complementàries a les inicialment contractades, ampliar
l’objecte del contracte a fi de què es puguin contemplar finalitats noves no previstes
en la documentació preparatòria del contracte, o incorporar una prestació
susceptible d’utilització o aprofitament independent. En aquests supòsits, s’ha de
fer una nova contractació de les prestació corresponent, en la qual es pot aplicar el
règim establert per l’adjudicació dels contractes complementaris si es donen les
circumstàncies que preveu l’article 174.b) del TRLCSP.
35. Resolució del contracte
La resolució del contracte s’acordarà per l’òrgan de contractació d’ofici o a instància
del contractista, i es regirà, amb caràcter general, per les determinacions fixades
en els articles 223 a 225 del TRLCSP i, específicament, tractant-se d’un contracte
de serveis, pel previst en els articles 308 i 309 del TRLCSP.
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 223 del
TRLCSP, les següents:
-

-

-

El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a
contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 60 del TRLCSP o
al present Plec durant l’execució del contracte, quan a criteri de l’Ajuntament
puguin derivar-se perjudicis per a l’interès públic.
L’incompliment de l’obligació del contractista de guardar secret respecte les
dades o antecedents que, no essent públics o notoris, estiguin relacionats
amb l’objecte del contracte.
L’incompliment de qualsevol obligació contractual, sens perjudici d’allò que
disposa la clàusula referida a les penalitzacions.

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'Ajuntament, en allò que excedeixin de l'import de la garantia.
36.Termini de garantia
L’objecte del contracte quedarà subjecte a un termini de garantia de dos mesos, a
comptar des del termini de finalització del contracte, període durant el qual
l’Ajuntament comprovarà que els serveis realitzats s’ajusten a les prescripcions
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establertes per a la seva execució i compliment i a allò estipulat en aquest Plec i en
el de prescripcions tècniques, a més a més d’haver deixat en correcte estat de
manteniment tots els béns mobles i immobles lligats al contracte.
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els
serveis efectuats i en els béns lligats al contracte, l’òrgan de contractació té dret a
reclamar al contractista que els esmeni. Transcorregut el termini de garantia sense
formular-hi esmenes, o resolts els vicis o defectes, quedarà extingida la
responsabilitat del contractista i s’iniciaran els tràmits per a la devolució de la
garantia dipositada, tal com determina l’article 102 del TRLCSP.
37. Prerrogatives de l’Administració, recursos i jurisdicció
L’òrgan de contractació ostenta, amb subjecció a l’article 210 del TRLCSP, les
prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que n’ofereixi el
compliment, modificar-lo i acordar-ne la seva resolució, dins dels límits i amb
subjecció als requisits i efectes assenyalats al TRLCSP i a les seves disposicions de
desenvolupament.
Els acords que dicti l’òrgan de contractació en l’exercici de les seves prerrogatives
d’interpretació, modificació i resolució, seran immediatament executius. Els
mateixos posaran fi a la via administrativa i contra ells es podrà interposar recurs
contenciós administratiu, conforme a allò previst a la Llei de la jurisdicció
contenciosa administrativa, i sens perjudici que els interessats puguin interposar
recurs potestatiu de reposició d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques.
38. Recurs especial en matèria de contractació
D’acord amb l’establert a l’article 40 del TRLCSP, seran susceptibles de recurs
especial en matèria de contractació previ a la interposició del contenciósadministratiu, els següents actes:
a) Els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que
estableixen les condicions que ha de regir la contractació.
b) Els actes de tràmit adoptats en el procediment d’adjudicació, sempre que
aquests decideixin directa o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la
impossibilitat de continuar el procediment (entre d’altres, els actes de la
Mesa de contractació pels que s’acordi l’exclusió de licitadors) o produeixin
indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims.
c) Els acords d’adjudicació.
Podran interposar el corresponent recurs especial en matèria de contractació, les
persones físiques o jurídiques els drets o interessos legítims de les quals s’hagin
vist perjudicats o puguin resultar afectats per les decisions objecte de recurs.
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Amb caràcter previ a la interposició del recurs, l’interessat haurà d’anunciar-ho
prèviament a l’òrgan de contractació, mitjançant escrit, que s’haurà de presentar
dins els 15 dies hàbils següents a partir de la remissió de la notificació de l’acte
impugnat de conformitat amb l’establert a l’article 151.4 del TRLCSP.
La interposició del recurs haurà de seguir el procediment regulat als articles 44 i
següents del TRLCSP.
Si l’acte recorregut és el d’adjudicació, quedarà en suspens la tramitació de
l’expedient de contractació.
39. Mesures provisionals
Abans d’interposar el recurs especial, les persones físiques i jurídiques legitimades
per a la interposició del mateix, podran sol·licitar de l’òrgan competent per a
resoldre’l, l’adopció de mesures provisionals, dirigides a corregir infraccions de
procediment o a impedir que es causin altres perjudicis als interessos afectats; de
conformitat amb l’establert a l’article 43 del TRLCSP.
40. Règim d’invalidesa
Els actes de preparació i els d’adjudicació d’aquest contracte estan sotmesos al
règim d’invalidesa previst als articles 31 i següents del TRLCSP.
Aquest contracte serà nul si es dóna algun dels supòsits previstos a l’article 37 del
TRLCSP. Podran plantejar la qüestió de nul·litat les persones físiques i jurídiques els
drets o interessos legítims de les quals s’hagin vist perjudicats o puguin resultar
afectats pels supòsits de nul·litat previstos a l’esmentat article 37, en els terminis i
davant l’òrgan que estableix l’article 39 del TRLCSP.
41. Modificacions d’aquest Plec
Les disposicions d’aquest Plec que, per sistemàtica, incorporen aspectes que
remeten a normes legals o reglamentàries d’aplicació preferent s’entén que són
automàticament modificades en el moment en què es produeix la revisió d’aquestes
normes. En aquest supòsit de modificació, continuen essent vigents les disposicions
d’aquest Plec que són compatibles o permeten una interpretació harmònica amb els
nous preceptes legals o reglamentaris.
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ANNEX I – MODEL DEUC
Veure fitxer adjunt que trobareu amb la resta de documentació al perfil del
contractant de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?keyword=gir
on%C3%A8s&reqCode=viewDetail&idCap=1772396
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ANNEX II – MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO ESTAR SOTMÈS
A CAP DE LES PROHIBICIONS DE CONTRACTAR
____________________________,major
d’edat,
amb
domicili
a
____________________________, número______, provist amb D.N.I. número
__________________, en nom propi (o en representació de l’empresa
____________________________________),
domiciliada
a
___________________, número _____, amb N.I.F. número _______________,

DECLARO sota la meva responsabilitat i a l’efecte de poder participar en la licitació
per a la contractació del servei de neteja de les dependències municipals de
l’Ajuntament de Riudellots de la Selva:
a)

Que l'empresa que represento no està sotmesa a cap de les prohibicions per
a contractar, d’acord amb els articles 54 i 60 del Text refós de la Llei de
contractes del sector públic (TRLCSP), aprovat pel Reial Decret legislatiu
3/2011, de 14 de3 novembre.

b)

Que, atès el que estableix l’article 146.1.c) del TRLCSP, aquesta empresa es
troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de les
obligacions amb la Seguretat Social que imposen les disposicions legals
vigents, aspecte que em comprometo a acreditar per mitjà de la
presentació de les certificacions dels organismes competents en el cas que
l’empresa esdevingui adjudicatària del contracte.

c)

Que en nom de l'empresa que represento i pel cas que aquesta esdevingui
adjudicatària, em comprometo a seguir complint els termes d’aquesta
declaració durant tota la vigència del contracte i a comunicar a l’Ajuntament
de Riudellots de la Selva qualsevol variació en aquesta situació que declaro.

I perquè consti als efectes oportuns, signo aquesta declaració responsable.

Lloc i data ________________________________

Signatura
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ANNEX III - COMPROMÍS D’ADSCRIPCIÓ DE MITJANS PERSONALS I
MATERIALS A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DE LES
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS
____________________________,major
d’edat,
amb
domicili
a
____________________________, número______, provist amb D.N.I. número
__________________, en nom propi (o en representació de l’empresa
____________________________________),
domiciliada
a
___________________, número _____, amb N.I.F. número _______________,

DECLARO, a l’efecte de participar en la licitació per a la contractació del servei de
neteja de les dependències municipals de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva:
1. Que l’empresa que represento, en el cas que resulti adjudicatària en el
procediment de licitació corresponent a la contractació del servei de neteja de
les dependències de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, es compromet
durant la vigència del contracte a:
a) Adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i materials
suficients, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 del TRLCSP, i les
clàusules 12.f) i 14.3 del Plec de clàusules administratives particulars
amb els efectes que estableix l’article 223.f) del citat TRLCSP.
b) No modificar ni el nombre de persones destinades a l’execució del servei,
ni l’horari, ni cap dels aspectes organitzatius que afectin a aquest
personal, sense autorització prèvia, feta per escrit per part del
responsable de la supervisió de l’execució del contracte a què fa
referència la clàusula 30 del Plec de clàusules administratives particulars
que regeixen la contractació.
2. Que aquests compromisos esdevenen elements obligacionals essencials del
contracte.

I perquè consti als efectes oportuns, signo aquesta declaració responsable.

Lloc i data ________________________________

Signatura
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ANNEX IV - PROPOSTA ECONÒMICA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE
NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS
____________________________,major
d’edat,
amb
domicili
a
____________________________, número______, provist amb D.N.I. número
__________________, en nom propi (o en representació de l’empresa
____________________________________),
domiciliada
a
___________________, número _____, amb N.I.F. número _______________,

MANIFESTO:
1. Que m’he assabentat, per mitjà de l’anunci publicat en el BOE _____ de
data _________ i en el perfil del contractant, del procediment obert que es
tramita per a adjudicar la contractació del servei de neteja de les
dependències de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, i en el que hi vull
prendre part.
2. Que em comprometo a prestar el servei indicat d’acord amb el Plec de
clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques, que
declaro conèixer i accepto de manera incondicional.
3. Que el preu d’execució del contracte pels trenta-sis mesos de durada, que
comprèn totes les despeses definides per la clàusula 5 del Plec de clàusules
administratives
particulars,
al
qual
em
comprometo
és
de
__________________________ euros (en lletres i números)
(I.V.A.
exclòs).
4. Que per cada any d’execució del contracte, el nombre d’hores de servei de
neteja gratuïtes de lliure disposició per l’òrgan de contractació que ofereixo
mitjançant aquesta oferta és de ___________

Lloc i data ________________________________

Signatura
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