Acord
Data de l'acord: 27 de gener de 2022
Òrgan: Ple
Unitat: Àrea Secretaria
Ref: AAJ
Expedient: 4305420002-2022-0000085

Aprovació de l'expedient de licitació del contracte de neteja dels edificis i dependències
de titularitat municipal

Queda aprovat per UNANIMITAT dels membres del Ple.

Fets

Primer. - L’Ajuntament és titular d’una sèrie d’immobles i actualment el servei de neteja l’està
executant dues empreses externes.
El contracte de neteja d’edificis municipals amb les empreses està exhaurit i en pròrroga
forçosa.
Segon. - El Ple número 3/2021 de data 25 de febrer de 2021 va aprovar el plec de clàusules
administratives i el plec de clàusules tècniques per la contractació del servei de neteja dels
edificis i dependències municipals.
Revisada, abans de la seva publicació al Diari Oficial de la Unió Europea i al perfil del
contractant, la documentació de l’expedient així com el plec de clàusules administratives es
comprova que en l’expedient manca documentació i que el plec de clàusules administratives
aprovat presenta diversos errors que cal esmenar per poder dur a terme correctament l’
execució del servei.
Tercer. - Per Decret d’alcaldia número 897 de data 15 de novembre de 2021 es va aprovar
iniciar novament l’expedient de contractació del servei de neteja dels edificis i dependències
municipals amb la redacció d’uns nous plecs de clàusules administratives i tècniques.
Amb aquest contracte es pretén netejar els edificis i equipaments municipals per tal d’assegurar
la salubritat i higiene d’aquests espais de cara als usuaris com als mateixos treballadors a més
de donar una imatge de servei públic de qualitat.
Quart. - La proposta d’aquest contracte ve motivada per la insuficiència i falta d’adequació dels
mitjans personals i materials amb què compta l’Ajuntament per poder cobrir i desenvolupar les
necessitat de l’execució d’aquest servei amb recursos propis.

Cinquè. - Que en el Ple 11/2021, de 9 de desembre, s’acordà deixar sense efectes l’acord
número 6 de la sessió oridinària número 3/2021 del dia 25 de febrer de 2021 pels motius
exposats en els fets I aprovar l’expedient de contractació del servei de neteja dels edificis i
dependències municipals mitjançant procediment obert.
A més, s’acordà aprovar el plec de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques
particulars que han de regir la contractació I disposar l'obertura del procediment d'adjudicació
procedint a la publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea i també en el Perfil del
contractant l’anunci de licitació.
Sext.- A conseqüència de la interposició de REMC, notificat el dia 22 de desembre de 2021, i
una vegada fet canvi en la titularitat de la Secretària-Intervenció d'aquest Ajuntament, s'observa
l'existència de vicis inesmenables en el contingut dels Plecs de Prescripcions Tècniques i Plecs
de Clàusules Administratives Particulars, que fan necessari desistir del procediment
d'adjudicació, donada la impossibilitat de modificar el contingut dels plecs.
Aquesta irregularitat consisteix en que en sessió celebrada el 9 de desembre de 2021, va
aprobar l’inici de l’expediente de contractació de la neteja dels edificis i dependències de l’
Ajuntament sense tindre en compte l’establert a l’article 130 LCSP, en la mesura en que no es
va establir als plecs la informació que, en els supòsits de subrogació de personal, es requereix
per la norma.
Seté.- Que l'apartat quart de l'article 152 LCSP reconeix el següent: “el desistiment del
procediment haurà d'estar fundat en una infracció no corregible de les normes de preparació
del contracte o de les reguladores del procediment d'adjudicació, havent de justificar-se en
l'expedient la concurrència de la causa. El desistiment no impedirà la iniciació immediata d'un
procediment de licitació”.
Per això, un cop aprovat, si escau, a aquesta sessió ordinària del Ple 1/2022, de 27 de gener,
el desistiment del procediment d’adjudicació del contracte de neteja dels edificis i
dependències de titularitat municipal, es considera procedent la iniciació inmediata d’un nou
procediment de licitació, corregint els vicis inesmenables previament descrits.

Fonaments de dret

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directiva 2014/24/UE, del Parlament
Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014 (LCSP)
Article 152 de la LCSP, en relació amb el desistiment i la possibilitat d’iniciar de forma
inmediata d’un nou procediment.
Article 156 .2 i 156.3 de la LCSP en relació als terminis de publicació dels anuncis en els
procediments oberts d’adjudicació de contractes subjectes a regulació harmonitzada.
Llei 39/2015, d’1 octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

Llei 26/2010, del 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les Administracions
Públiques de Catalunya.
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública (DL 3/2016).
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò que no
contradigui a la LCSP
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30
/2007, de 30d’octubre, de contractes del sector públic.
Llei 19/14, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.

En conseqüència, S'ACORDA:

Primer. Aprovar l’expedient de contractació del servei de neteja dels edificis i dependències
municipals mitjançant procediment obert, amb pressupost base de licitació de 373.561,82€ i
78.447,98 € en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21%, i una durada
del contracte de dos anys, prorrogable fins el màxim de cincanys.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques
particulars que han de regirla contractació.
Tercer.- Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació procedint a la publicació en el
Diari Oficial de la Unió Europea i també en el Perfil del contractant l’anunci de licitació , per
que en el termini de 30 dies naturals apartir de l’endemà de l’enviament de l’anunci al DOUE
es presentin les proposicions que s'estimin pertinents.
Quart.- Autoritzar la despesa per l’exercici 2022 amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
següents:
Aplicació
pressupostària

Import

2022-1-920-2270000

201.550

2022-2-333-2270001

16.100

2022-3-432-2270002

11.450

Comprometre els crèdits necessaris en els pressupostos posteriors de conformitat amb l'art.
174 del Reial DecretLegislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei
reguladora de les Hisendes Locals.
Cinquè.- Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en
el perfil decontractant:

President: Josep M. Vidal Minguella, Alcalde de l’Espluga de Francolí.
Vocal 1: Laura Poblet Badia, regidora de Turisme, Comunicació i Transparència
Vocal tècnic: Igor Jané Guasch, enginyer municipal.
Vocal tècnic: Ester Borrull Hernández, tècnica de l’Ajuntament de l’Espluga de
Francolí.
Vocal jurídic: Aitor Alonso Jaime, secretari-interventor de l’Ajuntament.
Secretaria: Cristina Romea Boqué, administrativa de l’Ajuntament.
Designar com a custodis de les claus d’accés dels sobres digitals: Ester Borrull Hernàndez
(titular) I Anna Pardo Cendra (suplent); I Cristina Romea Boqué (titular) I Júlia Morgades
Carmona (suplent).
Sisè.- Publicar al perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de
contractació, així com la composició dels membres de la mesa de contractació.
Setè.- Notificar el present acord als membres de la mesa de contractació.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

Expedient de contractació 2021-1332
Procediment d’adjudicació: Procediment obert
Subjecte a regulació harmonitzada
Criteris d’adjudicació: Diversos

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS MUNICIPALS

Procediment obert harmonitzat
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS MUNICIPALS

1. Objecte del Contracte
L’objecte del contracte consisteix en la prestació de servei de neteja d’edificis i dependències
municipals de l’Ajuntament de L’Espluga de Francolí que es relacionen al Plec de Condicions
Tècniques, i integra les subprestacions següents:

a) El servei de neteja dels edificis municipals amb caràcter ordinari
b) El servei de neteja extraordinària d’edificis municipals.
Les necessitats administratives que s'han de satisfer mitjançant el contracte i la seva idoneïtat són
les que consten en el plec de prescripcions tècniques.
La prestació d'aquests serveis serà supervisada pels Serveis Municipals comandats en aquest
exercici de supervisió pel responsable del contracte. El personal que l'adjudicatari posi a
disposició dels serveis no tindrà relació laboral de cap tipus amb l'Ajuntament, depenent única i
exclusivament de l'empresa adjudicatària del servei.
L’adjudicatari tindrà el deure de subrogar-se com a empleador del personal que figura com a Annex
I en aquests plecs.

2. Naturalesa del contracte
Aquest contracte té caràcter administratiu, és plurianual i es tipifica com a contracte de serveis,
d'acord amb l'article 17 de la Llei de Contractes del Sector Públic, el seu règim jurídic és el previst
en els articles 17, 308 a 312 d'aquesta norma.
Atès que es tracta d'un contracte de serveis de valor estimat igual o superior a 214.000 euros, IVA
exclòs, d'acord amb el que es disposa en l'article 22.1.b) de la Llei de Contractes del Sector Públic,
és un contracte subjecte a regulació harmonitzada.
La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert, en el qual tot empresari interessat
podrà presentar una proposició, tot quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte,
d'acord amb l'article 156 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Per l’adjudicació del contracte s'atendrà a una pluralitat de criteris amb fonament en la millor
relació qualitat preu de conformitat amb l'article 145 de la Llei de Contractes del Sector Públic i
amb l'establert en el present Plec.

3. Codificació de l’objecte del contracte
Els codis CPV d’aquest contracte d’acord amb el Reglament CE 213/2008 de la Comissió, de 28 de
novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del Parlament europeu i el
Consell pel qual s’aprova el Vocabulari comú dels contractes públics (CPV), i les Directives
2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament europeu i el Consell sobre els procediments dels
contractes públics, pel que fa referència a la revisió del CPV, són:
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90911200-8, serveis de neteja d'edificis
El codi CPA d’aquest contracte d’acord amb el Reglament CE 451/2008 del Parlament Europeu i
del Consell, de 23 d’abril de 2008, por el que s’estableix una nova classificació estadística de
productes per activitats (CPA) y se deroga el Reglamento (CEE) no 3696/93 del Consell, és:
- 81.21.10 Serveis de neteja general d’edificis

4. Necessitats a satisfer mitjançant el contracte
De conformitat amb l’article 28 de la LCSP, les necessitats i les causes d’idoneïtat que justifiquen
la contractació són:

a) Vista la naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir són competència municipal

de conformitat amb l’article 25.2. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim
local.

b) L’Ajuntament no disposa de personal o mitjans propis per a la prestació dels serveis de neteja
encomanats.

Per a prestar el servei de neteja dels edificis municipals, l’empresa adjudicatària haurà de
mantenir un nivell d’higiene dels edificis municipals equivalent o superior als fixats enla normativa
d’higiene, seguretat i prevenció de riscos laborals, i per això haurà de subrogar-se el personal
adscrit actualment al servei, de conformitat amb el conveni col·lectiu del sector.

c) Els mitjans que es necessiten per satisfer les necessitats i la idoneïtat del contracte són les que
consten al plec de clàusules tècniques particulars.

De conformitat amb l’article 116.4.g) de la LCSP, no és idoni dividir l’objecte del contracte en lots
perquè:
-La naturalesa del contracte, no justifica dividir el servei en lots, atès que el servei de neteja que
s’ha de realitzar, és similar en els diferents edificis.
-Realitzar el servei de neteja a través de diferents adjudicataris, considerem que no repercuteix en
una millora del servei, i a efectes de seguiment del contracte és poc eficient.
- Concórrer molts contractistes, disminueix l’eficàcia en la coordinació alhora de donar respostes
ràpides a les incidències, imprevistos i emergències, que poden donar lloc a la mobilitat de
personal entre centres.

5. Règim jurídic del Contracte
Es licita un contracte de serveis, que té caràcter administratiu de conformitat amb la previsió de
l’article 25 de la LCSP. El contracte es regeix per aquest plec de clàusules i pelPlec de prescripcions
tècniques les clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte.

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic;
b) 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;

c) Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de
contractes de les administracions públiques, en tot allò no modificat ni derogat per les dues
disposicions esmentades anteriorment;
d) Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores;
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e) Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre
contractació pública que deroga la Directiva 2004/18/CEE;
f) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local;
g) Text refós de règim local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril;
h) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decretlegislatiu
2/2003, de 28 d’abril (d’ara endavant “TRLMRLC”);
i) Llei
39/2015,
d’1
d’octubre,
del
procediment
administratiu
comú
de
lesadministracions públiques;
j) Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracionspúbliques
de Catalunya;
k) Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre electrònic d’empreseslicitadores de la
Generalitat de Catalunya;
l) Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica;
m) Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya;
n) Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre
comptable de factures en el sector públic;
o) Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya;
p) Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reial Decret
1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre (d’ara endavantRLOPD).
q) Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de laLlei general
de defensa dels consumidors i usuaris.
r) Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola, desplegada pelReial decret
55/2017, de 3 de febrer.

6. Òrgan de contractació
L’òrgan de contractació és el Ple de l’ajuntament, d’acord amb el que preveu la Disposició
addicional segona de la LCSP.
L’Ajuntament de L’Espluga de Francolí té el seu domicili a la Plaça de la Vila, 1, de L’Espluga de
Francolí, codi postal 43440. La direcció web de l’Ajuntament de L’Espluga de Francolí és
www.esplugadefrancoli.cat.
De conformitat amb l’article 62 de la LCSP, el responsable del contracte serà la regidora de turisme,
a la qual li correspondrà supervisar l’execució del contracte i, adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de les prestacions
pactades, dins de l’àmbit que aquests plecs li atribueixin.

7. Prerrogatives de l'administració
L'òrgan de contractació ostenta, de conformitat amb l'article 190 de la LCSP, la prerrogativa
d'interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seucompliment, modificar-lo per raons
d'interès públic, acordar la seva resolució i determinar els efectes d'aquesta, mitjançant el
procediment que estableixi l'article 191.
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de
contractació ostenta les prerrogatives d'interpretar el contracte, resoldre els dubtes queofereixi el
seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat imputable a
l'empresa contractista arran de la seva execució, suspendre'n l'execució, acordar la seva resolució
i determinar-ne els efectes.
Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d'inspecció de les activitats desenvolupades
per l'empresa contractista durant l'execució del contracte, en els termes i amb els límits que
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estableix la LCSP.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l'exercici de les prerrogatives esmentades
exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.
L'exercici de les prerrogatives de l'Administració es dura a terme mitjançant el procediment
establert en l'article 191 de la LCSP.

8. Jurisdicció
L'ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les qüestions
litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l'adjudicació, elsefectes, la modificació i
l'extinció d'aquest contracte.

9. Termini d'execució
El termini de durada del contracte es de DOS ANYS, iniciant-se amb la seva formalització. El
termini total i els terminis parcials són els que es fixen en el programa de treball que s'aprovi, si
s'escau. Tots aquests terminis comencen a comptar des del dia que s'estipuli en el contracte.
El contracte es podrà prorrogar una primera vegada per un període de DOS ANYS més i una segona
vegada finalitzada la primera pròrroga per un període d’UN ANY. En cas de pròrroga, aquesta
s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a l'empresa contractista, amb un
preavís d’almenys, dos mesos d'antelació a l'acabament del termini de durada del contracte o la
primera pròrroga. La pròrroga no es produirà, en cap cas, per acord tàcit de les parts.
En cas de pròrroga, s'ha d'incloure a l'expedient un informe justificatiu de la seva adequació amb
la finalitat del contracte, el qual s'ha de publicar a la Plataforma de serveis de contractació publica,
d'acord amb l'article 159, apartat 1.1, de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic
Una vegada finalitzat el contracte quedaran extingits tots els drets derivats del mateix pel
contractista.
Si vençut el 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 restantscondicions del contracte.

10. Perfil del contractant
L’accés als documents als quals han de tenir accés les empreses per poder concórrer a lalicitació
d’aquest contracte és farà a través de la pàgina web del’Ajuntament de L’Espluga de Francolí:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/esplugadefrancoli
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11. Pressupost base de licitació
El valor estimat del contracte és de 971.260,73 € (nou-cents setanta-un mil dos-cents seixanta
euros amb setanta-tres cèntims) IVA exclòs. Aquest valor comprèn el termini d’execució que és de
24 mesos més 2 possibles pròrrogues, una primera de 24 mesos i una segona de 12 mesos. El
VEC s’ha calculat de la manera següent:
Concepte

Base
imposable

Pressupost base de licitació

373.561,82 €

Pròrrogues

560.342,73 €

Modificació del contracte

37.356,18 €

El pressupost base de licitació, i que s’haurà de millorar a la baixa, és de 373.561,82€ (tres-cents
setanta-tres mil cinc-cents seixanta-un euros amb vuitanta-dos cèntims), IVA exclòs.
De la quantitat anterior, correspon en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit: 78.447,98 €
(setanta-vuit mil quatre-cents quaranta-set euros amb noranta-vuit cèntims).
S’adjunta l’estudi de costos corresponent a l’Annex X d’aquest plec, desglossant els costos de
personal, previsió per materials, maquinària i beneficis.
A tots els efectes, s’entendrà que les ofertes presentades pels licitadors comprenen, no només el
preu del contracte, sinó també l’IVA i els demés tributs que li siguin d’aplicació segons les
disposicions de la normativa vigent. En tot cas, la quantitat corresponent a l’IVA figurarà com a
partida independent i per la comparació de l’element “preu” en les ofertes es tindrà en compte,
exclusivament, el preu sense IVA.
El preu consignat és indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots
aquells conceptes previstos al Plec de Clàusules Administratives Generals aplicables als
contractes de serveis d’aquesta Corporació, així com despeses suplides, taxes, timbre de col·legi,
si escau, etc.

12. Crèdit pressupostari
S’han complert els tràmits reglamentaris per tal d’assegurar l’existència de crèdit suficient i
adequat per al pagament dels serveis que són objecte d’aquest contracte.
Les aplicacions pressupostàries per a fer front a la despesa són:
Econòmica

Programa

Orgànica

2270000

920

1

2270001

333

2

2270002

432

3

13. Tramitació de l’expedient
La tramitació de l’expedient és ordinària.

14. Procediment d’adjudicació del contracte
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El procediment d’adjudicació del contracte és el procediment obert de conformitat amb l’article
156 i següents de la LCSP.

15. Criteris d’adjudicació i avaluació de les ofertes
Per determinar l’oferta millor relació qualitat-preu es tindrà en compte varis criteris de valoració,
que s’especifiquen a continuació:

CRITERI
Oferta econòmica
Oferta
tècnica
Criteri de valoració
automàtica

Qualitat del
servei
Preus
unitaris

PUNTUACI
Ó
MÀXIMA
100 punts

Increment hores

20 punts

Supervisió

10 punts

Control
neteja
vestuaris i
lavabos

20 punts

Bossa d’hores

20 punts

Hores
extraordinàries

20 punts

PUNTUACI
Ó
TOTAL
100 punts

90 punts

I.- Oferta econòmica (preu): 100 punts
S’atorgaran 100 punts a la proposició econòmica que presenti un preu més baix sobre el
pressupost base de licitació pels propers 24 mesos IVA exclòs, de conformitat amb la
fórmula següent:
P:

Ob/Op*100

En què:
P= Puntuació atorgada al licitador
Ob= L’oferta més baixa presentada pels licitadors
Op= Oferta a valorar

II.- Oferta tècnica: 30 punts, que es valoraran d’acord amb els
subcriteris següents:
a) Increment hores de neteja a la setmana: màxim 20 punts
Es valorarà l’increment de les hores de neteja a la setmana que es proposi. Es donarà 20
punts el que incrementi més hores a la setmana, en relació al mínim establert en el plec
tècnic.
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El maxim número d’hores d’increment que es podem proposar no pot ser superior a 20
hores.
La resta d’ofertes obtindran la part proporcional, i 0 els que no facin cap increment.

b) Supervisió directe del servei per part del personal de l’empresa: puntuaciómàxima 10
punts.

Es donarà més punts a l’empresa que destini més hores setmanals a aquesta tasca de
control. Hauran de presentar un horari de dedicació a aquestes tasques. La resta d’ofertes
es puntuaran de forma proporcional. Caldrà presentar calendari amb la planificació de les
hores que es destinaran a aquesta tasca.
El màxim número d’hores que es poden proposar no pot ser superior a 14 hores.

III.- Qualitat del servei: 40 punts
Es valoraran les propostes de qualitat superior sobre els aspectes següents:

a) Control neteja vestuaris i lavabos públics: màxim 20 punts. Sistemad’informació a l’usuari

en relació al servei de neteja que es realitza en cadascun dels vestuaris i lavabos públics.

Aquest full informatiu haurà d’indicar la data i hora en que s’ha realitzat la neteja, i
signatura de la persona que realitza el servei. Es donarà els 9,5 punts als licitadors que
ofereixin aquest registre de control a tots els lavabos públics i vestuaris de les
instal·lacions esportives. La resta d’ofertes es puntuaran 0.
En fase d’execució del contracte el responsable del contracte concretarà amb l’empresa
adjudicatària el material i el disseny d’aquest sistema de control.

b) Bossa d’hores anuals sense cost afegit: màxim 20 punts. Es donarà la puntuació màxima

a l’empresa que ofereixi més hores a l’any. El màxim d’hores que es pot proposat és de
250 hores/any). L’Ajuntament podrà disposar d’aquestes hores per les actuacions que
estimi oportunes (inclòs servei de netejaper situacions d’emergència) i dins l’horari diürn
en dies laborables. Es donarà 20punts a l’empresa que ofereixi més hores anuals, i la resta
d’ofertes es puntuaran de forma proporcional.

IV.- Preu unitaris per la realització de serveis extraordinaris no previstos
en el contracte i no inclosos a la bossa d’hores anuals: 20 punts.
La distribució d’hores de serveis extraordinaris per categories d’hores en:
hora laborable diürna
hora laborable nocturna
hora festiva diürna
hora festiva nocturna
Es donarà la puntuació màxima, a l’empresa que ofereixi el millor preu/hora per servei
extraordinari. La resta d’ofertes es puntuaran de forma proporcional, i es donarà 0 punts a
l’empresa que ofereixi un preu/hora més alt.
Per determinar el preu/hora de serveis extraordinaris proposat per les empreses, es
realitzarà la mitjana aritmètica de les diferents categories aplicant el percentatge següent:
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65 % hora laborable diürna (Ld) 20%
hora laborable nocturna (Ln)10 %
hora festiva diürna (Fd)
5 % hora festiva nocturna (Fn)
Per determinar el valor del preu/hora es farà de conformitat amb la fórmula
polinòmica següent:
V = (Ldx0.65)+(Lnx0,20)+(Fdx0,10)+(Fnx0,05)
Per tal de garantir les condicions laborals de les persones adscrites a l’execució del contracte, el
licitador no pot oferir un preu/hora per serveis extraordinaris inferiors als preus fixats pel Conveni
de Neteja d´Edificis i Locals de Catalunya, actualitzat a l'any de licitació.
En cas d'igualtat en les proposicions presentades, tindran preferència a l'adjudicació d'aquest
contracte de conformitat amb l’article 147.2 LCSP:
1r L’empresa amb el percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social
en la plantilla de cadascuna de les empreses; en cas d’igualtat ha de prevaldre el nombre més alt
de treballadors fixos amb discapacitat en plantilla, o el nombre més alt de persones treballadores
en inclusió en la plantilla.
2n L’empresa amb el percentatge inferior de contractes temporals en plantilla decadascuna de
les empreses.
3r L’empresa amb el percentatge superior de dones ocupades en la plantilla decadascuna de
les empreses.
4t Per sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a undesempat.

16. Documentació amb caràcter contractual
Tindrà consideració de documentació de caràcter contractual, i per tant, formaran partdel
contracte:
1.- El plec de clàusules administratives particulars
2.- El plec de prescripcions tècniques
3.- La plica del contractista
4.- El document en què es formalitzi el contracte

17. Principis ètics i regles de conducta
1. Els licitadors i els contractistes han d’adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de

fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels
òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present
o pugui afectar el procediment o la relaciócontractual.

2. Amb caràcter general, els licitadors i els contractistes, en l’exercici de la seva activitat,assumeixen
les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions contractades.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos decontractació
pública.
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3. En particular, els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents,amb el
caràcter d’obligacions contractuals essencials:

a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de conflicte
d’interessos.

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixien l’adjudicació
del contracte en interès propi.

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells

mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social,amb la voluntat d’incidir
en un procediment contractual.
d) No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de
lliure concurrència.
e) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i abstenir-se de realitzar
conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la
competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta
(ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). Així
mateix, denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i relacionats amb la
licitació o el contracte dels quals tingués coneixement.
f) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per obtenir, directament o
indirectament, un avantatge o benefici econòmic en interès propi.
g) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o
l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui
sol·licitada per a aquestes finalitats.
h) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència i els contractes
del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de
referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin
de forma directa per previsió legal.
i) Denunciar els licitadors, contractistes i/o subcontractistes que utilitzin societats “offshore” per
cometre il·lícits penals o eludir les seves obligacions tributàries.
j) Denunciar als licitadors, contractistes i/o subcontractistes que tributin en estats que utilitzin
instruments tributaris considerats com a competència fiscal lesiva per la OCDE.
k) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una infracció de les
obligacions contingudes en aquesta clàusula.

4. L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a l’apartat anterior per part dels
licitadors o contractistes s´ha de preveure com a causa -segons el seu cas i d’acord amb la legislació
de contractació pública- d’exclusió de la licitació o de resolució del contracte, sens perjudici
d’aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent.

18. Drets i obligacions específiques de les parts del contracte
18.1 Drets i obligacions de les parts
L’Ajuntament de L’Espluga de Francolí s’obliga a executar el contracte d’acord amb aquest plec de
clàusules.
L'adjudicatari s'obliga a dur a terme el compliment del contracte en els termes fixats en els plecs
de prescripcions tècniques i condicions administratives que el regulen, amb subjecció a la
normativa administrativa i privada que li sigui aplicable.
El responsable del contracte, que ha de supervisar l’execució del contracte, podrà adoptar les
decisions i dictar les instruccions necessàries amb el fi de assegurar lacorrecta realització de la
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prestació pactada, a l’interlocutor que hagi designat l’adjudicatari, però en cap cas donarà ordres
concretes als treballadors adscrits a l’execució de l’empresa per part del contractista.
El responsable del contracte de l’Ajuntament no s’immiscirà en l’organització interna de l’empresa.
Així correspon al contractista:

- A aportar, per a la correcta execució dels serveis oferts, els mitjans personals que siguin necessaris.
- El contractista és responsable del control d’horaris, concessió de permisos i vacances, règim
disciplinari laboral, ordres de treball dels treballadors adscrits a l’execució del contracte.

- El contractista és responsable del treball realitzat pels seus col·laboradors, executarà el contracte a
risc i ventura seu i estarà obligat a indemnitzar de tots els danys i perjudicis
que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del
contracte.

- El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs i prestacions que desenvolupi i de
les conseqüències que es puguin produir per a l'Ajuntament de l’Espluga de Francolí, o per a tercers,
de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

- El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions equivalents als criteris
econòmics que van servir de base per a l'adjudicació del contracte, i el personal que adscrigui a la
prestació del servei haurà d'observar els nivellsmínims de comportament i les regles de decòrum
adients a la prestació contractada. Quan alguna de les persones no observi aquests nivells i regles,
la Corporació informarà al contractista i aquell haurà de substituir-la en el termini més breu possible.

- El contractista haurà de disposar de personal suplent amb la formació i l'experiència suficients per

poder substituir les persones que prestin els serveis objecte del contracte en supòsits de vacances,
absències i/o malalties.
En el cas de serveis que es prestin en dependències municipals, abans del inici de l’execució del
contracte, s’haurà de complir el plec de coordinació empresarial corresponent de conformitat amb
el Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel que es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de
8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats
empresarials. Correspondrà al responsable del contracte, amb l’assessorament del servei de
prevenció de riscos de l’Ajuntament de L’Espluga de Francolí, vetllar per la correcte execució
d’aquests plecs durant l’execució del contracte.
A l’extinció dels contractes de serveis no es podrà produir, en cap cas, la consolidació de les
persones que hagin realitzat els treballs objecte del contracte com a personal de l’Ajuntament.
L’empresa haurà d’aportar els TC1 i TC2 trimestralment per tal d’acreditar elcompliment de les
obligacions contingudes en l’article 201 de la LCSP.

18.2 Condicions especials d’execució
L’empresa contractista està obligada a complir les disposicions vigents en matèria laboral, de
seguretat social, de seguretat i salut en el treball i d’integració laboral, en particular:

a) Quan les prestacions que s’han de desenvolupar estiguin subjectes a ordenançalaboral o conveni
col·lectiu, està obligada a complir amb les disposicions de l’ordenança laboral i conveni laboral
corresponent.
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b) L’empresa ha d’adoptar les mesures de seguretat i higiene en el treball que siguin obligatòries o

necessàries per tal de prevenir de manera rigorosa els riscos que poden afectar la vida, integritat i
salut dels treballadors i treballadores.
Ha de complir, així mateix, les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals establertes
per la normativa vigent i també ha d’acreditar el compliment de les obligacions següents:

- L’avaluació de riscos i planificació de l'activitat preventiva corresponent a l'activitat
contractada.

- La formació i informació en matèria preventiva a les persones treballadores queemprarà en
-

l'execució del contracte.
El justificant del lliurament d’equips de protecció individual que, si escau, siguinnecessaris.

c) L’empresa ha de complir l’obligació de contractar, si escau, el 2% de treballadors amb discapacitat
o adoptar les mesures alternatives previstes legalment.

d) Si l’empresa subcontracta part de la prestació, ha d’exigir a les empreses subcontractistes els
justificants de les obligacions anteriors i lliurar-los a l'administració contractant.

L’empresa contractista, en l’elaboració i presentació de l’objecte del contracte, ha d’incorporar la
perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista de l’ús del llenguatge i de la
imatge.
L’empresa contractista ha de vetllar perquè, en l’execució del contracte, tots els productes que
s’utilitzin provinguin d’empreses que compleixin amb les normes internacionals aprovades per
l’Organització Internacional del Treball, les quals, fonamentalment, tenen per objecte promoure els
drets laborals, fomentar l’oportunitat de treball decent i millorar la protecció social.
L’empresa contractista està obligada a posar en coneixement de l’òrgan de contractació les
contractacions de nou personal que hagi d’adscriure’s a l’execució del contracte i acreditar la seva
afiliació i alta en la Seguretat Social.
L’empresa contractista ha d’adoptar mesures per prevenir, controlar i erradicar l’assetjament
sexual, així com l’assetjament per raó de sexe.
Les noves contractacions de personal que l’empresa o empreses adjudicatàries d’aquest contracte
hagin de fer per executar-lo s’han d’efectuar, necessàriament, entre persones que es trobin en
situació legal d’atur conforme amb el que preveu l’article 208 del Reial decret legislatiu 1/1994, de
20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de la Seguretat Social i, quan sigui
possible, entre col·lectius amb particulars dificultats d’inserció en el mercat laboral definits en la
Llei 27/2002, de 20 de desembre, sobre mesures legislatives per regular les empreses d’inserció
sociolaboral, o persones que disposin del certificat de discapacitat.
Els mitjans de comunicació, el disseny dels elements instrumentals i la implantació dels tràmits
procedimentals emprats per l’empresa contractista en l’execució del contracte s’han de realitzar
tenint en compte criteris d'accessibilitat universal i de disseny per a tots, tal com es defineixen
aquests termes en la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i
accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
L’empresa o empreses adjudicatàries no poden incrementar la taxa de temporalitat del personal
destinat a l’execució d’aquest contracte. Es considera taxa de temporalitat, segons l’OCDE, el
nombre de treballadors i treballadores amb contracte temporal en relació amb el nombre total.
L’empresa contractista i, si escau, la subcontractista, ha d’establir mesures que afavoreixin la
conciliació de la vida personal i/o familiar de les persones treballadores adscrites a l’execució
d’aquest contracte.
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L’empresa adjudicatària ha d’acreditar, mitjançant les corresponents declaracions responsables o,
quan escaigui, certificacions dels organismes competents, que en l’execució del contracte s’han
complert les obligacions derivades de les disposicions vigents en matèria de protecció dels llocs
de treball, de condicions de treball i deprevenció de riscos laborals.
L’empresa adjudicatària s’ha de comprometre, mitjançant la corresponent declaració responsable,
a dur a terme les activitats pròpies inherents a la coordinació d’activitats empresarials necessàries
per a l’execució del contracte.
La persona responsable de l’activitat del centre de treball i, en el seu cas, la responsable de
l’execució del contracte, ha de vetllar pel compliment dels mitjans de coordinació,per assolir
els objectius d’aquest procediment.
Els mitjans de coordinació d’activitats empresarials han d’incloure, en tots els casos, l’establiment
de vies de comunicació àgils per a l’intercanvi d’informació i la resolució deproblemes.
Segons el cas, s’han d’establir altres mitjans de coordinació, d’acord amb els que es relacionen de
manera no exhaustiva a l’article 11 del Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es
desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en
matèria de coordinació d'activitats empresarials.
L’empresa adjudicatària ha de garantir a les persones treballadores adscrites a l’execució d’aquest
contracte l’aplicació estricta de les condicions laborals que estableixi el conveni laboral que els
resulti d’aplicació.
L’empresa adjudicatària d’aquest contracte ha d’organitzar accions de formacióprofessional en el
lloc de treball que millorin l’ocupació i l’adaptabilitat de les persones, així com les seves capacitats
i la seva qualificació.
L’empresa adjudicatària està obligada, en les seves activitats i en les posteriors transaccions, a
complir el principi d’igualtat d’oportunitat de les persones amb discapacitat i han d’evitar
discriminacions, directes o indirectes, per raó de discapacitat.
L’empresa adjudicatària i, si escau, les subcontractistes, han de comptar amb un pla de carrera
professional que desenvolupi tant la carrera horitzontal com la vertical.
Cal obtenir l’autorització de l’Administració per subcontractar qualsevol prestació del contracte,
tret de la primera subcontractació que es pugui produir la/les quals han de constar en l’oferta
presentada pel licitador d’acord es preveu en aquests plecs.
L’empresa contractista ha de vetllar perquè les empreses subministradores dels béns i dels
productes utilitzats en l’execució del contracte compleixen amb les normes internacionals
aprovades per l’Organització Internacional del Treball, les quals tenen, fonamentalment, per objecte
promoure els drets laborals, fomentar l’oportunitat de treball decent i millorar la protecció social.
Per garantir el compliment d’aquestes condicions especials d’execució el responsable del
contracte podrà requerir en qualsevol moment la documentació que consideri escaient.
En cas d’incompliment d’aquestes condicions o la no aportació de la documentació acreditativa
comportarà la incoació del corresponent expedient sancionador per incompliment molt greu del
contracte.

19. Registre de licitadors
La inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic (ROLECE
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o RELI) acredita enfront de tots els òrgans de contractació del sector públic, segons el que s’hi
reflecteixi i llevat que hi hagi una prova en contra:

a) les condicions d’aptitud de l’empresari quant a la seva personalitat i capacitatd’obrar,
b)
c)
d)

representació, habilitació professional o empresarial,
solvència econòmica i financera i tècnica o professional,
classificació i altres circumstàncies inscrites,
la concurrència o no de les prohibicions de contractar que hi hagin de constar.

La presentació de les proposicions suposa l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per
consultar les dades recollides en el Registre Electrònic d’EmpresesLicitadores de la Generalitat de
Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, o les llistes
oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.
Per tant les empreses que es presentin a aquest procediment licitatori, i que constin inscrites en el
RELI i/o ROLECE, no caldrà que aportin la documentació per acreditar la personalitat jurídica, la
capacitat d’obrar, la solvència econòmica financera, així com la part de la acreditació de la
solvència tècnica o professional que ja hi consti al Registre, havent-se d’acreditar exclusivament la
resta requisits sol·licitats, aportant la documentació que acrediti el seu compliment
En tot cas, els licitadors han d’indicar en el DEUC la informació necessària que permeti accedir als
documents o certificats justificatius corresponents.

20. Contractista. Capacitat
Els candidats o licitadors hauran de d’acreditar la seva personalitat jurídica i la seva capacitat
d’obrar. En el cas que siguin persones jurídiques hauran de justificar quel’objecte social de l’entitat
comprèn el desenvolupament de totes les activitats que constitueixen l’objecte del contracte.
L’acreditació es realitzarà mitjançant la presentació dels estatuts socials de l’empresa inscrits en
el Registre mercantil o en qualsevol altre registre oficial que correspongui en funció del tipus
d’entitat social, i l’alta en l’epígraf corresponent de l’Impost d’Activitats Econòmiques. En cas de
persona física, mitjançant el DNI i el títol acadèmic habilitant.
Per a les empreses comunitàries s’estarà a allò que preveuen els articles 67 de la LCSP.
Per a les empreses extracomunitàries s’estarà a allò que preveu l’article 68 de la LCSP.

21. Contractista. Prohibició per contractar
Els candidats o licitadors no han d’estar sota cap de les causes de prohibició de contractar
establertes en l’article 71 de la LCSP en la data de finalització de la presentació de sol·licituds.
Tampoc poden estar sota qualsevol de les esmentades causes quan s’acordi l’adjudicació
definitiva del contracte.
La prova per acreditar tal circumstancia, si no s’acredita mitjançant l’establert a laclàusula 19,
s’haurà d’aportar, en el sobre número 1, de conformitat amb l’article 85 de la LCSP, les formes són
les següents:

1. Mitjançant testimoni judicial,
2. Mitjançant certificació administrativa,
3. Mitjançant declaració responsable atorgada davant autoritat administrativa,
4. Mitjançant declaració responsable atorgada davant notari,
5. Mitjançant declaració responsable atorgada davant un organisme professionalqualificat.
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En el cas d’optar per una de les modalitats de declaració responsable, aquesta l’haurà de formular
l’empresari, el seu representant o apoderat, en el seu cas, deixant constància de que compleixen
amb l’esmentat requisit.

22. Contractista. Solvència econòmica i financera
De conformitat amb l’article 87 de la LCSP els licitadors, per tal d’acreditar la seva solvència
econòmica i financera, hauran d’aportar alternativament:
Opció 1:

- Pòlissa vigent d’assegurança de responsabilitat civil amb un import de cobertura igualo superior a
600.000,00 euros.

- Declaració feta pel representant de l’empresa o apoderat, en el seu cas, sobre la xifra global de
negocis dels darrers tres anys (2018-2020), i que en tot cas, el de major volum de negoci de tots tres,
haurà de ser igual o superior als 295.272,43 euros anuals.
Opció 2:

- Certificat expedit per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa del Ministeri d’Economia i
Hisenda, o per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la
Generalitat de Catalunya, que acrediti que l’empresa es troba classificada en el Registre Oficial
d’Empreses Classificades en els grups, subgrups i categoria següent d’acord amb els articles 37 i
38 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques:
- GRUP U Serveis Generals/SUBGRUP 1 Serveis de neteja/CATERGORIA 3 o C
L’acreditació de disposar de la solvència econòmica i financera requerida podrà realitzar-se
mitjançant inscripció en el Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de
Catalunya, d’acord s’estableix a la clàusula 19 d’aquests plecs.

23. Contractista. Solvència tècnica i professional
D’acord amb l’article 90 de la LCSP els licitadors, per tal d’acreditar la seva solvència tècnica i
professional, hauran d’aportar alternativament:

- Certificat expedit per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa del Ministeri d’Economia i
Hisenda, o per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya,
que acrediti que l’empresa estroba classificada en el Registre Oficial d’Empreses Classificades en
els grups, subgrups i categoria següent d’acord amb els articles 37 i 38 del Reial decret1098/2001,
de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques:

- GRUP U Serveis Generals/SUBGRUP 1 Serveis de neteja/CATERGORIA 3 o C
- Una relació dels 3 principals serveis de neteja realitzats els darrers tres anys que inclogui import,
dates i destinatari, públic o privat, dels mateixos, el import mínim de cada actuació ha de ser de
150.000,00 €. Els serveis o treballs efectuats es podran acreditar mitjançant certificats expedits o
visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest
certificat, mitjançant una declaració responsable de l’empresari, que aquests certificats seran
comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent.
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- Declaració responsable indicant la maquinària, material i equip tècnic del que disposarà per a
l’execució de les prestacions objecte del contracte, a la qual s’adjuntarà la documentació acreditativa
corresponent.
També s’haurà d’indicar, si s’escau, de la part del contracte que l’empresari tingui la voluntat de
subcontractar, de conformitat amb la clàusula 46 d’aquests plecs.
L’empresa s’ha de comprometre, mitjançant declaració responsable, de dedicar o adscriure a
l’execució del contracte els mitjans personals o materials suficients per a satisfer-lo correctament.
Aquesta compromís s’integrarà en el contracte, essent obligacions essencials del contracte als
efectes previstos a l’article 211.1.f) de la LCSP. Especificant els noms i qualificacions
professionals del personal responsable destinat a l’execució del contracte, de conformitat amb
l’article 76 de laLCSP.
Es tindrà en compte l’establert a la clàusula 19 dels presents plecs

24. Proposicions
La presentació d’una proposició suposa l’acceptació incondicionada per l’empresari del contingut
de la totalitat de les clàusules, sense excepció o reserva possible.
Les proposicions seran secretes fins al moment de l’obertura dels sobres per part de la Mesa de
Contractació.
La presentació de diferents proposicions per empreses vinculades produirà els efectes que
reglamentàriament es determinin en relació amb l’aplicació del règim d’ofertes amb valors
anormals o desproporcionats previst en l’article 149 de la LCSP.
Es consideren empreses vinculades les que es trobin subjectes en algun dels supòsits previstos
en l’article 42 del Codi de Comerç.
Els empresaris que participin agrupats en unions temporals quedaran obligats solidàriament i
hauran de nomenar un representant o apoderat únic de la unió amb poders suficients per exercitar
els drets i complir amb les obligacions que del contracte es derivin fins a l’extinció d’aquest, sens
perjudici de l’existència de poders mancomunats que es puguin atorgar per a cobraments i
pagaments de quantia significativa.
A efectes d’aquesta licitació, els empresaris que desitgin concórrer integrats en una unió temporal
hauran d’indicar els noms i circumstàncies de les empreses que la conformin i la participació de
cadascuna (hauran de motivar les raons per les quals es presenten en forma d’UTE i el benefici
que això comporta en relació amb la millora de l’execució del servei encomanat), així com que
assumeixen el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar
adjudicataris del contracte.

25. Modalitat de presentació de les proposicions
La presentació de proposicions i documents es farà EXCLUSIVAMENT a través de l’einade Sobre
Digital, integrada amb la Plataforma de serveis de contractació de la Generalitat de Catalunya:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keywor
d=espluga&reqCode=viewDetail&idCap=8463351
Tota la informació referent a la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre Digitales troba
disponible a la web de la Generalitat de Catalunya:
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/contractacio_publica/junta_consult
iva_de_contractacio_administrativa/contractacio_electronica/sobre-digital-2.0/
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Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de
l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb l’ús
de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les empreses licitadores designin en el seu
DEUC o declaració anàloga per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l’eNOTUM.
Es considerarà efectuada la presentació de les proposicions amb la recepció, al registre d'entrada
de l'òrgan de contractació, del resum signat de l'oferta.
Els licitadors, un cop presentada l'oferta, rebran el certificat de presentació amb la data, hora i el
número de registre d'entrades.
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de presentació
de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació de les mateixes el
temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de presentació d’ofertes; publicant a
la Plataforma de Serveis de Contractació Pública l’esmena corresponent; i, addicionalment, amb la
comunicació del canvi de data a totes les empreses que haguessin activat l’oferta.
Un cop presentada la proposició no podrà ser retirada sota cap concepte. La retirada injustificada
d'una proposició, donarà lloc a la prohibició de contractar prevista a l'article 71.2 de la LCSP.
Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l’acceptació incondicionada per part
de l’empresa licitadora del contingut del present plec de clàusules administratives particulars i del
plec de prescripcions tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per
consultar les dades que recullen el RELI o ROLECE,o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un
Estat membre de la Unió Europea.

Preparació dels documents:
S'hauran d'aportar els documents en format PDF. Preferiblement convertir els documents PDF a
format PDF/A.
El fitxer ha de ser com a màxim de 20 MB, per la qual cosa es recomana reduir la
grandària/resolució de les imatges abans d'incloure-les en documents.
En el cas de documents més grans de 20 MB es recomana dividir-los en fitxers més petits, per
exemple, trossejant-los per grups de pàgines. En el cas de fraccionar un document que hagi d'anar
signat, han de signar-se totes les fraccions del mateix. Totes les parts d'un document s'hauran
d'anomenar igual, afegint un sufix que indiqui quina part és i el nombre total de parts. Així per
exemple si dividim un document anomenat "Propostatecnica.pdf” la seva descomposició serà:
"Propostatecnica_1de3.pdf"; "propostatecnica_2de3.pdf"; "propostatecnica_3de3.pdf".
La modalitat de signatura electrònica admesa en els sistemes de transmissió i recepció electrònica
de proposicions i recepció electrònica de sol·licituds de participació, és la signatura electrònica
avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en els termes
previstos en el Reglament 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 que es deroga la Directiva 1999/93/CE.
Recordem que s'ha de disposar de Certificat Digital Reconegut en període de validesaper a
tots els representants, apoderats o personal de la seva empresa implicats en lapresentació
de sobres electrònics. La llista de Prestadors qualificats de serveiselectrònics està
publicada en el Ministeri d'Indústria en la següent adreça:https://sede.minetur.gob.es/caes/firmaelectronica/Paginas/Prestadores-de-servicios- electronicos-de-confianza.aspx
Altrament, els licitadors han de verificar amb antelació suficient, abans de la signatura i enviament
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de les proposicions, que el certificat està correctament instal·lat a l’ordinador i que es poden signar
documents.
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa o
codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines
corporatives, essent rebutjades directament per la Mesa de contractació. Així, és obligació de les
empreses licitadores passar un antivirus en tots els documents que conformen l’oferta prèviament
a incorporar-los a la Web de SobreDigital. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per
conèixer o valorar l’oferta, la Mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa.
Les proposicions que no es presentin per mitjans electrònics, en la forma que determina aquest
plec, seran excloses.
Cada licitador, individualment, no podrà presentar més d’una proposició, ni tampoc subscriure cap
altra proposta en una UTE, o figurar integrat en més d’una UTE, amb la conseqüència de l’exclusió
de totes les propostes presentades en infracció d’aquesta norma.
La presentació de proposicions diferents per empreses vinculades suposarà l’exclusió del
procediment d’adjudicació, a tots els efectes, de les ofertes formulades. No obstant això, si la
vinculació sobrevingués abans que conclogui el termini de presentació d’ofertes, podrà substituir
l’oferta que determinin de comú acord les citades empreses. Es consideraran empreses vinculades
les que es trobin en algun dels supòsits previstos en l’art. 42 de Codi de Comerç.
Les empreses estrangeres han de presentar la documentació traduïda de forma oficial al català i/o
castellà.
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26. Contingut de les proposicions
SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
L’acreditació de la capacitat d’obrar de l’empresa i la seva solvència s’haurà de fer a través de:

a.1 L’aportació del Document Europeu Únic de Contractació
Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu únic de contractació (DEUC),
mitjançant el qual declaren el següent:

- Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte social es pot
-

presentar a la licitació, així com que la persona signatària del DEUC té la deguda representació per
presentar la proposició i el DEUC;
Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i professional, de
conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec;
Que no està incursa en prohibició de contractar;
Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec ique es poden acreditar
mitjançant el DEUC.
Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les persones
autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces de correu
electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els avisos de les
notificacions, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec.
Per tal de garantir la recepció de les notificacions electròniques, es recomana designar més d’una
persona autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils
on rebre els avisos de les posades a disposició.
Aquestes dades s’han d’incloure en l’apartat relatiu a “persona o persones de contacte” de la Part
II.A del DEUC.
A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informació relativa a la persona
o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. El DEUC s’ha de presentar signat
electrònicament per la persona o les persones que tenen la deguda representació de l’empresa per
presentar la proposició.
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una unió
temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat,
capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat. A més del DEUC, han d’aportar un document on
consti el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries
del contracte.
En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de conformitat
amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure subcontractes, ha
d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i s’ha de presentar altre DEUC separat per cadascuna
de les empreses a la solvència de les quals recorri o que tingui intenció de subcontractar.
Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió
Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema d’emmagatzematge electrònic de
documents o un sistema de pre-qualificació, d’accés gratuït, només han de facilitar en cada part
del DEUC la informació que no figuri en aquestes bases. Així, les empreses inscrites en el Registre
Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, regulat en el Decret
107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de
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Contractació Administrativa o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector
públic, només estan obligades a indicar en el DEUC la informació que no figuri inscrita en aquests
registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en
el DEUC la informació necessària que permeti a l’òrgan de contractació, si escau, accedir als
documents o certificats justificatius corresponents.
L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest plec el
compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora en qui
recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta millor relació qualitat – preu, amb
caràcter previ a l’adjudicació.
Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a les empreses
licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment
dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtesraonables sobre la vigència o fiabilitat del
DEUC o quan sigui necessari per al bon desenvolupament del procediment. No obstant això,
l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI o en el Registre oficial de licitadors i empreses
classificades del sector públic o que figuri en una base de dades nacional d’un Estat membre de la
Unió Europead’accés gratuït, no està obligada a presentar els documents justificatius o altra prova
documental de les dades inscrites en aquests registres.
Les empreses disposen de l’enllaç següent per obtenir el DEUC en català:
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/temes-clau/deuc/deuc.pdf
El licitador ha d’estar en disposició de totes les categories dels subgrups demanats, en cas que ell
per si sol no disposi de la classificació empresarial, per assolir-la pot optar perla UTE amb una altra
empresa que disposi d’elles o mitjançant el compromís de subcontractar una empresa que disposi
d’aquestes, més el document acreditatiu que l’empresa subcontractada disposa de la categoria i
subgrup que escaigui.

a.2 Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols
Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i tribunals
espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb
renúncia expressa al seu fur propi.

a.3 Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals
Declaració responsable, de dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o
materials suficients per a satisfer-lo correctament. Aquesta compromís s’integrarà en el contracte,
essent obligacions essencials del contracte als efectes previstos a l’article 211.1.f) de la LCSP.
Especificant els noms i qualificacions professionals del personal responsable destinat a l’execució
del contracte, de conformitat amb l’article 76 de la LCSP.

SOBRE B: OFERTA ECONÒMICA I MILLORES
b.1 Oferta econòmica
Preu global de l’oferta econòmica (Model Annex IX) amb l’IVA desglossat (en la proposició s’haurà
d’indicar com a partida independent, l’import del IVA que hagi de ser repercutit).
S’haurà de presentar mitjançant declaració responsable d’un representant legal de l’empresa, amb
poders suficients, de conformitat amb la clàusula 21 d’aquests plecs. Aquesta declaració
responsable haurà d’anar acompanyada d’un estudi de costos enquè es desglossin tots i cadascun
dels conceptes que integren el preu global (costos de personal, costos financers,
subministraments, amortitzacions, despeses generals o d’estructura i el benefici industrial).
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A més, haurà d’incloure un preu hora de neteja d’edificis d’oficines, al qual s’aplicarà al percentatge
de baixa, a efectes de càlcul de preus d’eventuals modificacions de contracte. Aquest preu no serà
valorat per a la determinació de l’oferta amb millor relació qualitat – preu.

b.2 Millores

a. Oferta tècnica. (Model Annex VI) Haurà de ser un document amb format PDF signat
electrònicament per representat legal de l’empresa que doni resposta als subcriteris
següents:
i.
ii.

Increment hores de neteja a la setmana de les freqüències de les prestacions
descrites en la taula 5.2 del plec tècnic.
Supervisió directe del servei per part del personal de l’empresa

b. Qualitat del servei. (Model Annex VII) Haurà de ser un document amb format PDF signat
electrònicament per representat legal de l’empresa que doni resposta als subcriteris
següents:
i.
ii.
c.

Control neteja vestidors i lavabos públics de les instal·lacions esportives
Bossa d’hores anuals sense cost afegit

Preu unitaris per la realització de serveis extraordinaris no previstos en el contracte i no
inclosos a la bossa d’hores anuals. (Model Annex VIII)

El contractista, en la seva proposta, expressarà clarament la plantilla de personal fix assignada
exclusivament al contracte d’Ajuntament, amb la seva dedicació, així com la del personal que no
sigui exclusiu amb indicació en aquest cas de la part de vinculació que s’escaigui, especificant pels
llocs de treball que es proposen, denominació, categoria i naturalesa temporal o indefinida
d’aquests. Així mateix el contractista haurà de disposar dels operaris de reserva que siguin
necessaris per poder cobrir de manera immediata, baixes per malaltia, vacances, etc. L’adjudicatari
no podrà modificar aquesta plantilla sense acord exprés de l’òrgan de contractació de
l’Ajuntament, si comporta la subrogació de més personal.
Pel que fa a les característiques de les ofertes presentades pels licitadors aquests haurand’indicar,
motivadament, quines parts són confidencials d’acord amb la clàusula 44 d’aquests plecs (Annex
II). La manca de motivació desvirtuarà la declaració formulada per l’empresa.

27. Termini de presentació de les proposicions
Les empreses disposaran d’un termini de 30 dies naturals per a la presentació de les proposicions,
el termini comptarà a partir de l’endemà de l’enviament de l’anunci de licitació en el DOUE.
L’anunci de licitació es publicarà en el DOUE i en el perfil del contractant.
El termini de presentació de pliques finalitzarà a les 13:00:00 hores del darrer dia.

28. Lloc de presentació de les proposicions
Les proposicions (sobres A i B) s’hauran de presentar electrònicament. Lesproposicions que no es
presentin per mitjans electrònics, en la forma que determina aquest plec, seran excloses.
La presentació de proposicions es farà únicament mitjançant el perfil de contractant de
l’ajuntament de L’Espluga de Francolí.
Per a presentar ofertes mitjançant la plataforma de serveis de contractació pública de la
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Generalitat de Catalunya disposeu al vostre servei el manual de presentació d’ofertes de sobre
digital següent:
file:///C:/Users/secretaria/Downloads/Manual%20presentaci%C3%B3%20d'ofertes.pdf
Les proposicions extemporànies seran excloses, a no ser que s’acrediti que lapresentació
fora de termini és per raons operatives de la pròpia Plataforma.
La presentació de les proposicions presumeix l’acceptació incondicionada pel licitador ocandidat
del contingut de la totalitat dels plecs, sense excepció.
Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició.

29. Mesa de contractació
La Mesa de contractació estarà integrada per:
President de la mesa, l’alcalde de la corporació
Vocal 1, la regidora de turisme
Vocal tècnic: la tècnica d’administració general.
Vocal tècnic: l’enginyer municipal.
Vocal jurídic: el secretari interventor de l’Ajuntament.
Secretari de la mesa de contractació: una administrativa de l’Ajuntament designada aaquests
efectes.
La Mesa de contractació podrà estar assistida pels assessors tècnics que es designin i pel
personal de l’administració que s’estimi convenient, tots ells sense vot.
Les persones designades per la Mesa podran delegar la seva funció en cas de que no pugui
assistir-hi. La composició de la Mesa i els seus substituts es publicarà en el perfil del contractant
abans de l’obertura dels sobres digitals.

30. Data d’examen de la documentació acreditativa dels requisits de capacitat
i solvència dels licitadors o candidats.
La mesa de contractació qualificarà, en reunió interna, la documentació administrativa(sobre
1).
L’endemà de la finalització del termini de presentació de pliques es publicarà en el perfil del
contractant el dia i hora de l’obertura del sobre número 1, que no és una sessió pública, amb la
composició concreta dels membres de la mesa de conformitat amb l’article 63 de la LCSP
Si la Mesa observa errors o omissions esmenables en aquesta documentació ho comunicarà a les
empreses licitadors afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini màxim de de tres
dies hàbils. La Mesa exclourà aquells licitadors que no aportin tota la documentació requerida o
que no acreditin la capacitat i solvència exigides.
Si la mesa comprova que la documentació administrativa de tots els licitadors és correcte, podrà
obrir el sobre número 2 d’acord amb les condicions de la clàusulasegüent.

31. Obertura de les proposicions admeses
En el cas que s’haguessin fet requeriments per a l’esmena de defectes o omissions, la mesa de
contractació, en primer lloc, valorarà si la documentació presentada per les empreses s’adeqüen
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als requisits de capacitat i solvència exigits en els plecs.
Un cop admeses les proposicions, la mesa de contractació només obrirà el sobre de l’oferta
tècnica, sobre número 2, puntuant les ofertes tècniques d’acord amb aquest plec de clàusules
administratives i prescripcions tècniques.
Un cop realitzada la puntuació del sobre 2 es publicarà en el perfil del contractant. Posteriorment
la Mesa de contractació obrirà el sobre de l’oferta econòmica, sobrenúmero 3, i aplicarà la
formula polinòmica d’aquest plec. La puntuació del sobre 3 es publicarà en el perfil del
contractant.
En el cas que l’oferta econòmica hagi estat formulada en termes que la facin anormalment baixa,
la Mesa aturarà el procediment i procedirà d’acord a la clàusula 31, per tal de determinar les
propostes admeses i excloses.
Un cop sumats els punts de l’oferta tècnica als punts de l’oferta econòmica de totes les propostes
admeses, la Mesa de contractació proposarà a l’òrgan de contractació una classificació, per ordre
decreixent, de les proposicions presentades.
Aquestes sessions no són públiques de conformitat amb l’article 157.4 de la LCSP, ja que les
empreses podran seguir en tot moment l’estat de la tramitació de l’expedient a través del perfil del
contractant de l’ajuntament de L’Espluga de Francolí.

32. Ofertes anormalment baixes
Determinació de propostes en situació de baixa anormal
En cas que l’òrgan de contractació presumeixi que una oferta resulta inviable per haver estat
formulada en termes que la facin anormalment baixa, només podrà excloure-la delprocediment
prèvia tramitació del procediment establert a l’article 149 LCSP.
Per a determinar si una oferta té valors anormalment baixos: Es consideraràanormalment baixes
aquelles ofertes que ofereixin una baixa superior en l’oferta econòmica al 10% de la mitjana
aritmètica de les ofertes presentades.
També es consideraran ofertes anormals aquelles que ofereixin una bossa d’hores superior al
nombre d’hores anuals estimades en aquest plec.
En qualsevol cas es consideraran ofertes desproporcionades aquelles que impliquin una retribució
dels treballadors adscrits a l’execució del contracte inferior al conveni col·lectiu sectorial
d’aplicació, i a les condicions laborals actualment reconegudes en el seu dret de subrogació.
En cas que es presentessin dues o més empreses d’un mateix grup d’empreses (d’acord amb
l’article 42.1 del Codi de Comerç), es prendrà únicament, per tal d’aplicar el règim d’identificació de
les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat, aquella que fos més
baixa, i això amb independència que presentin la seva oferta en solitari o conjuntament amb altre/s
empresa/es alienes al grup i amb les quals concorri en unió temporal.

Procediment en cas de propostes en baixa anormal
Tal com disposa l’art. 149 de la LCSP quan la Mesa de contractació hagués identificatuna o
vàries ofertes incurses en presumpció d’anormalitat, requerirà al licitador o licitadors que les
haguessin presentat, donant-los termini suficient per tal que les justifiquin i desglossin raonada i
detalladament el baix nivell de preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre en base al qual s’hagi
definit l’anormalitat de l’oferta, mitjançant la presentació d’aquella informació i documents que
resultin pertinents a aquests efectes. En concret, la Mesa de contractació podrà demanar
Plaça de la Vila, 1
43440 L'Espluga de Francolí, Tarragona
T. 977 87 02 27 - 977 87 00 05
espluga@esplugadefrancoli.cat · esplugadefrancoli.cat

justificació a aquests licitadors sobre aquelles condicions de l’oferta que siguin susceptibles de
determinar el baix nivell de preu o costos de la mateixa, i, en particular, pel que fa als següents
valors:

- Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de que disposi
per prestar els serveis;

- La innovació o originalitat de les solucions proposades, per a els serveis;
- El respecte de obligacions que resultin aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, i de
-

subcontractació, no sent justificables preus per sota de mercat o que incompleixin allò establert
a l’article 201 LCSP;
La possible obtenció d’un ajut d’Estat.

En el procediment s’haurà de sol·licitar l’assessorament tècnic del servei corresponent.
Les sol·licituds de justificació es duran a terme mitjançant correu electrònic a l’adreça o les
adreces assenyalades per les empreses licitadores.
Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a través de l’eNOTUM, integrat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.
En qualsevol cas, els òrgans de contractació refusaran les ofertes si comproven que son
anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional,
incloent el incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació d’allò que
disposa l’article 201 LCSP.
S’entendrà en tot cas que la justificació no explica satisfactòriament el baix nivell de preus o costos
proposats pel licitador quan aquesta sigui incomplerta o es fonamenti en hipòtesis o pràctiques
inadequades des del punt de vista tècnic, jurídic o econòmic.
En aquells casos que es comprovi que una oferta es anormalment baixa degut a que el licitador ha
obtingut una ajuda d’Estat, només podrà rebutjar-se la proposició per aquesta única causa si el
licitador no pot acreditar que dita ajuda s’ha concedit sense contravenir les disposicions
comunitàries en matèria d’ajudes públiques.
El termini de presentació d’al·legacions és de 10 dies hàbils des de la notificació del requeriment.
La Mesa de contractació avaluarà tota la informació i documentació proporcionada per el licitador
en termini i elevarà, de forma degudament motivada, la corresponent proposta d’acceptació o de
rebuig al òrgan de contractació.
Si l’òrgan de contractació, considerant la justificació efectuada per el licitador i els informes
mencionats, estimés que la informació recavada no explica satisfactòriament el baix nivell dels
preus o costos proposats per el licitador i que, per tant, la oferta nopot ser complida com a
conseqüència de la inclusió de valors anormals, l’exclourà de la classificació i acordarà
l’adjudicació a favor de la millor oferta, d’acord amb l’ordre en que han estat classificades d’acord
amb l’article 150.1 LCSP.
En general, es rebutjaran les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si estanbasades en
hipòtesis o pràctiques inadequades des de una perspectiva tècnica, econòmica o jurídica.
Quan una empresa que hagués estat incursa en presumpció d’anormalitat hagués resultat
adjudicatària del contracte, l’òrgan de contractació establirà els mecanismes adients per tal de
realitzar un seguiment exhaustiu de la seva execució amb l’objectiu de garantir la correcta execució
del contracte sense que es produeixi cap disminució en la qualitat dels serveis, obres o
subministraments contractats.
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En cas que l’empresa que quedi amb millor puntuació, sigui una empresa que hagi justificat una
oferta anormalment baixa o presumptament desproporcionada, haurà de completar la garantia
definitiva fins al 10% del preu d’adjudicació, en el tràmit derequeriment.

33. Variants
No està admesa la possibilitat de variants.

34. Renuncia o desistiment
Correspon a l’òrgan de contractació, per raons d’interès públic degudament justificades, renunciar
a celebrar aquest contracte abans de l’adjudicació. També podrà desistir abans de l’adjudicació
quan s’apreciï una infracció esmenable de les normes de preparació del contracte o de les
reguladores del procediment d’adjudicació.
En ambdós casos l’òrgan de contractació compensarà als licitadors per les despeses que
haguessin pogut tenir per preparar l’oferta fins a un màxim de 100 € (cent euros).

35. Documentació a presentar per l’empresa que hagi presentat l’oferta amb
millor relació qualitat-preu
De conformitat amb l’article 150 de la LCSP, el licitador, que hagi presentat l’oferta amb millor
relació qualitat -preu, haurà d’aportar a l’òrgan contractació, en el termini de deu dies hàbils, a
comptar des de l’endemà de la notificació del requeriment efectuat pel secretari/ària de l’òrgan de
contractació:

1- L’acreditació de la capacitat d’obrar de l’empresa que s’haurà de fer a través de còpies compulsades
de:

a. Escriptura de constitució i/o d’estatuts de l’empresa, més aquelles escriptures que
b.
c.
d.
e.

haguessin modificat posteriorment part de l’articulat dels estatuts de l’empresa;
NIF de l’empresa;
DNI del representant de l’empresa;
Escriptura de poders del representant de l’empresa;
Alta del Impost d’Activitats Econòmiques i darrer rebut pagat, o declaracióresponsable
d’estar exempt de pagament.

En el cas, que l’empresa ja hagi estat part en processos de licitació anteriors, podrà, mitjançant
declaració responsable, indicar quins documents en disposició de l’Ajuntament continuen vigents.
Aquesta declaració substituirà la documentació a aportar.
La personalitat jurídica, la capacitat d’obrar, la solvència econòmica financera i part de la solvència
tècnica o professional es podrà acreditar mitjançant la inscripció en el Registre electrònic
d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya.

2- L’acreditació de la solvència econòmica, financera, tècnica i professional s’hauràd’efectuar o bé
mitjançant els documents següents (Annexos III i IV):

a. La xifra global de negoci dels darrers tres anys (2018-2020), s’haurà de desglossar per
anualitats, mitjançant declaració responsable de l’empresari, el seu representant o apoderat,
en el seu cas, deixant constància de que compleixen amb l’esmentat requisit. Aquesta
declaració haurà de ser original i haurà d’anar acompanyada dels models 390 de la liquidació
de l’IVA de cadascuna de les anualitats.
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b. La pòlissa d’assegurança de riscos professionals (RC) s’haurà d’acreditar aportant còpia

compulsada de la pòlissa més l’últim rebut pagat que acrediti la sevavigència, o certificat
original expedit per la companyia asseguradora.

c. Una relació dels 3 principals serveis de neteja realitzats els darrers tres anys que inclogui

import, dates i destinatari, públic o privat, dels mateixos, el importmínim de cada actuació
ha de ser de 60.000,00 €. Els serveis o treballs efectuats es podran acreditar mitjançant
certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del
sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant certificat expedit per
aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració responsable de l’empresari,
que aquests certificats seran comunicats directament a l’òrgan de contractació per
l’autoritat competent.

d. Relació del personal, o de les unitats tècniques, integrades o no en l’empresa, que
participaran en l’execució del contracte.

e. Declaració responsable indicant la maquinària, material i equip tècnic del que disposarà per

a l’execució de les prestacions objecte del contracte, a la qual s’adjuntarà la documentació
acreditativa corresponent.

O bé mitjançant:

f. Certificat expedit per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa del Ministeri

d’Economia i Hisenda, o per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la
Generalitat de Catalunya, que acrediti que l’empresa es troba classificada en el Registre
Oficial d’Empreses Classificades en els grups, subgrups i categoria següent d’acord amb els
articles 37 i 38 del Reial decret 1098/2001, de12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques:
- GRUP U Serveis Generals/SUBGRUP 1 Serveis de neteja/CATERGORIA3 o C

3- Constitució de la garantia definitiva per un import del 5% del import d’adjudicació,IVA exclòs.
4- Documentació que acrediti l’àmbit territorial (Model 840) del Impost d’ActivitatsEconòmiques de
5-

l’empresa, (si fos d’àmbit local, s’haurà de donar d’alta a l’Espluga de Francolí, en el cas que l’empresa
facturi més d’un milió d’euros anual).
La documentació acreditativa de les empreses subcontractades de que gaudeixen de la solvència
tècnica necessària per a executar la part del contracte que li correspon, de conformitat amb la
clàusula 42 dels plecs (Annex V).

6- La documentació justificativa de disposar efectivament dels mitjans que s’haguessin compromès a
dedicar o adscriure a l’execució del contracte, de conformitat amb l’article 76 de la LCSP.

Pel que fa als certificats, que es llisten a continuació, es generaran d’ofici per part de l’Ajuntament:

1- Un certificat d’estar al corrent de pagament dels deutes tributaris amb l’Agència Estatal
d’Administració Tributària.

2- Un certificat d’estar al corrent amb els deutes de la Tresoreria General de la SeguretatSocial.
3- Un certificat d’estar al corrent de pagament dels deutes tributaris amb l’Ajuntament de l’Espluga de
Francolí, expedit per l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Tarragona.

Si no es compleix adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el
licitador ha retirat la seva oferta, i l’òrgan de contractació requerirà, en aquest cas, la mateixa
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documentació al licitador següent, per l’ordre en què hagin quedatclassificades les ofertes.

36. Adjudicació del contracte
L’adjudicació haurà de ser acordada per l’òrgan de contractació i notificada de manera motivada a
tots els licitadors, en el termini màxim de 5 dies hàbils, des de que l’empresaamb l’oferta amb millor
relació qualitat - preu hagi presentat la documentació esmentada en la clàusula anterior.
L’adjudicació concretarà i fixarà els termes definitius del contracte. En l’ofici de notificació de
l’acord d’adjudicació, a tots els licitadors, de conformitat amb l’article
151.2 de la LCSP, s’haurà de fer constar la informació següent:

a) En relació als candidats descartats, la exposició resumida de les raons per lesquals ha
estat descartada la seva candidatura.

b) En relació als licitadors exclosos del procediment d’adjudicació, també deforma resumida,
les raons per les quals no s’hagi admès la seva oferta. Sense perjudici d’allò que disposa la
clàusula 44 d’aquests plecs en relació amb l’article 133 de la LCSP.

c) I en tot cas, s’ha de fer constar en l’ofici: la denominació social de l’adjudicatari, les
característiques i avantatges de la seva proposició. Sense perjudici d’allò que disposa la
clàusula 44 d’aquests plecs en relació amb l’article de la LCSP.

Un cop aprovada l’adjudicació, a part de notificar aquesta als licitadors, s’haurà depublicar
en el perfil del contractant.

37. Formalització del contracte
El contracte s’haurà de formalitzar en document administratiu, signat electrònicament, en el termini
de 5 dies naturals, des del requeriment efectuat pel servei de contractació de l’ajuntament, un cop
hagin transcorregut quinze dies hàbils des que es remeti la notificació de l’adjudicació als
licitadors.
No obstant, el contractista podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, les
despeses de la qual aniran a càrrec d’ell.
El contracte s’entendrà acceptat a risc i ventura del contractista.
En virtut del perfeccionament del contracte, l’adjudicatari resta expressament obligat a més del
que s’ha indicat sobre la formalització del contracte i constitució de les garanties definitives a
satisfer l’import dels anuncis de totes les despeses que es liquidin amb motiu dels tràmits
preparatoris, formalització i vigència del contracte, inclosos els honoraris del Notari autoritzant si
s’escau.
El document administratiu en el què es formalitzi el contracte haurà de constar les dades que
figuren en l’article 35 de la LCSP.
La formalització del contracte es publicarà en el perfil de contractant indicant, com a mínim, les
mateixes dades esmentades en l’anunci de l’adjudicació.
Un cop formalitzat el contracte es retornaran les pliques als licitadors que no siguin l’adjudicatari.

38. Revisió de preus
Al no estar prevista inversió en l’execució del contracte, no escau revisió de preus.
Plaça de la Vila, 1
43440 L'Espluga de Francolí, Tarragona
T. 977 87 02 27 - 977 87 00 05
espluga@esplugadefrancoli.cat · esplugadefrancoli.cat

39. Terminis i lloc de lliurement dels treballs
L’adjudicatari estarà obligat al compliment del termini total fixat en el contracte per a la realització
de la prestació, així com dels terminis parcials que, en el seu cas, s’haguessin establert en l’oferta
del licitador.
L’adjudicatari haurà de prestar el servei en les diversos edificis municipals.

40. Règim de pagament del preu
El pagament s’efectuarà prèvia presentació de la factura.
Les factures es presentaran mensualment durant la vigència del contracte de serveis, a mes
vençut.
El lliurament de factures per part de l’adjudicatari d’aquest contracte s’haurà efectuar per mitjans
electrònics.
El lliurament de les factures s’efectuarà a través del servei e.FACT, bé utilitzant la bústia de
lliurament de factures accessible des de la seu electrònica d’aquesta administració, amb adreça
electrònica https://www.seu.cat/consorciaoc, o bé a través de les plataformes de facturació
electrònica adherides al servei e.FACT que trobareu detallades a l’adreça electrònica:
http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/Inici/SERVEIS2/Relacionsamblaciutadania/ e.FACTEmpreses.
Les factures hauran de ser presentades en un termini màxim de 30 dies a comptar desde l’endemà
de la data de facturació. En aquest sentit, l’empresa adjudicatària lliurarà electrònicament en la
data de facturació, l’arxiu electrònic en el termes i format que es defineix en aquesta clàusula.

41. Garanties provisionals i definitives
Les empreses licitadores estan exemptes de constituir garantia provisional de conformitat amb
l’article 106.1 de la LCSP.
L’empresa adjudicatària està obligada a constituir una garantia definitiva del 5% de l’import
d’adjudicació, IVA exclòs, de conformitat amb l’article 107.1 de la LCSP.
La garantia definitiva es podrà constituir:

1- Mitjançant transferència bancària, en valors públics o en valors privats, amb subjecció en cada cas,

a les condicions reglamentàriament establertes, i d’acord amb els requisits disposats en l’article 55
RGLCAP i els models que figuren en els annexos III i IV de l’esmentada norma. El metàl·lic, els valors
o els certificats corresponents, s’hauran de dipositar a la Tresoreria de l’Ajuntament de L’Espluga de
Francolí (Plaça de la Vila, 1).
2- Mitjançant aval presentat davant l’òrgan de contractació, en la forma i condicions reglamentaries, i
sense dipositar-lo a la Tresoreria de l’Ajuntament de L’Espluga de Francolí, prestat per qualsevol
banc, caixa d’estalvis, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia
recíproca autoritzats per a operar a Espanya, amb estricte compliment del que disposen els articles
56, 58 i l’annex V del RGLCAP, validats per l’assessoria jurídica de la CGD o l’advocacia de l’estat i
intervinguts notarialment.
3- Per contracte d’assegurança de caució celebrat en la forma i condicions que reglamentàriament
s’estableixin, d’acord amb els requisits dels articles 57,58 i annex VI RGLCAP, subscrit amb una
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entitat asseguradora autoritzada per operar en el ram de caució, havent-se de lliurar el certificat del
contracte davant l’òrgan de contractació.
4- Mitjançant retenció de l’import de la garantia definitiva en el preu de la primera factura i les
subsegüents, si l’import de la primera fos insuficient, de conformitat amb l’article 108.2 de la LCSP.
En aquest cas, l’empresa licitadora en el moment del requeriment haurà d’aportar declaració
responsable, signada per representant legal de l’empresa sol·licitant aquest procediment. Declaració
que s’incorporarà al contracte. L’empresa haurà de fer constar en la primer factura l’import a retenir
en concepte de garantia definitiva, si l’import d’aquesta fos insuficient, l’import restant es retindrà de
la segona factura, i així successivament fins a abonar l’import complert.
En el cas d’unions temporals d’empresaris la garantia definitiva es podrà constituir per una o varies
de les empreses participants sempre que en conjunt s’arribi a la quantia requerida, sempre que es
garanteixi solidàriament a tots els integrants de la unió temporal.
En cas que es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles al
adjudicatari, aquest haurà de reposar o ampliar aquella, en la quantia que correspongui, en el
termini de 15 dies des de l’execució, incorrent, en cas contrari, en causa de resolució del contracte.
També podrà optar per la retenció de part corresponent en la presentació de la factura següent a
l’execució de la sanció.
Si com a conseqüència d’una modificació del contracte, el preu d’aquest variés, s’haurà de reajustar
la garantia, per a que aquesta guardi la deguda proporció amb el nou preu modificat, en el termini
de 15 dies naturals comptats des de la data en què es notifiqui a l’empresari l’acord de modificació.
La garantia definitiva respondrà dels conceptes següents:

a) De les penalitats imposades al contractista d’acord amb aquest plec de clàusules.
b) De la correcta execució de les prestacions contemplades en el contracte, de les despeses

c)

originades a l’Ajuntament per la demora del contractista en el compliment de les seves
obligacions i, dels danys i perjudicis ocasionats a l’Ajuntament amb motiu de l’execució del
contracte o pel seu incompliment, quan no procedeixi la seva resolució.
De la confiscació que es pugui decretar en els casos de resolució del contracte d’acord amb
el que preveu aquests plecs.

La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s’hagi produït el venciment del termini de
garantia i s’hagi complert satisfactòriament el contracte, o fins que es declari la resolució d’aquest
sense culpa del contractista.
Aprovada la liquidació del contracte i transcorregut el termini de garantia, si no sorgissin
responsabilitats es retornarà la garantia constituïda o es cancel·larà l’aval o l’assegurança de
caució.
L’acord de devolució s’haurà d’acordar i notificar en el termini de dos mesos des de la finalització
del termini de garantia.

42. Causes de resolució del contracte
Són aquelles fixades en l’article 209, 211 i 313 de la LCSP.

43. Penalitats
En els supòsits d’incompliment de les obligacions assumides pel contractista, l’Ajuntament podrà
constrènyer al compliment del contracte, amb imposició de sancions, o acordar-ne la resolució.
El incompliment o compliment defectuós de les obligacions contractuals donarà lloc a la imposició
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de sancions.
Són faltes molt greus:

- El incompliment del termini d’inici de l’execució de les prestacions.
- El incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que produeixi
-

un perjudici molt greu.
La paralització total i absoluta de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte
imputable al contractista.
La resistència als requeriments fets per l’Administració, o la seva inobservança, quan produeixi
un perjudici molt greu a l’execució del contracte.
La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als
previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, oquan produeixi un perjudici molt greu a
l’execució del contracte.
El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document cobratori.
El incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció
de riscos laborals i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les prestacions.
El incompliment molt greu de les prescripcions relatives a la subcontractació, si escau.
La reincidència en la comissió de faltes greus.
Les modificacions en la relació de persones destinades a l’execució del contracte, així com de les
seves circumstàncies contractuals, que no es comuniquin al responsable del contracte, per a
donar compte a l’òrgan de contractació o per a l’autorització prèvia de l’òrgan de contractació.

Són faltes greus:

- La resistència als requeriments fets per l’Administració, o la seva inobservança.
- El incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no
-

constitueixi falta molt greu.
La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als
previstos en el projecte, en els plecs i en les ofertes del contractista, si escau.
La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present plec i en les disposicions
d’aplicació per a l’execució del contracte.
El incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions.
El incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la normativa
general sobre prevenció de riscos laborals i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les
prestacions.
Fer un ús indegut dels locals municipals i el seu equipament durant l’execució del contracte.

L'incompliment de les obligacions que tot seguit es relacionen es consideraran faltes greus
sancionables d’acord amb el disposat en el present Plec.

- Facilitar tota la informació que requereixi l’Ajuntament, en ordre a la identificació de la plantilla i
-

responsables de cada treball.
Documentar i uniformitzar al personal adscrit al servei.
Prendre les mesures necessàries per tal d’evitar qualsevol tipus d’accidents.
Presentar una relació nominal on constin les altes o baixes de personal, durant els cinc primers
dies de cada mes.
Presentar trimestralment còpia dels fulls de cotització a la Seguretat Social, i de la liquidació de
retencions de l’IRPF a Hisenda, degudament segellades.
Comunicar immediatament tota resolució administrativa o judicial que afecti al personal
depenent de l’adjudicatari.
La reincidència en la comissió de faltes lleus.
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Són faltes lleus:

- El incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no
-

constitueixi falta greu.
Qualssevol altres que afectin obligacions de caràcter formal o documental exigides en la
normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt greus.

Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d’incompliment que no produeixi
resolució del contracte, l’Ajuntament podrà aplicar les sancions següents, graduades en atenció al
grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:

- Faltes molt greus: multa de fins a un 10 % del preu del contracte. En cas de reiteració, s’acordarà
-

la confiscació de la garantia definitiva.
Faltes greus: multa de fins a un 5 % del preu del contracte.
Faltes lleus: multa de fins a un 1 % del preu del contracte.

En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular
al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà.
Les sancions es faran efectives mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de
pagament total o parcial, s’haguessin d’abonar al contractista, o sobre la garantia, conforme a
l’article 194.2 de la LCSP.

44. Modificació del contracte
El contracte és podrà modificar per causes no previstes en aquests plecs, amb leslimitacions de
l’article 205 de la LCSP.
També és podrà modificar, per raons d’interès públic, motivades suficientment, i amb el límit
econòmic, previst en el VEC, en els casos següents:

- La necessitat d’ampliar el nombre d’edificis municipals o reestructuració de serveis que impliqui
modificar la freqüència de neteja.

45. Termini de garantia
Serà de sis mesos des de la finalització del contracte. La finalització del contracte s’acreditarà
amb l’acta de recepció dels serveis prestats, en la qual s’haurà de fer constar la conformitat, del
responsable del contracte i l’interventor municipal respecte ala quantitat i a la qualitat dels serveis
realitzats, de conformitat amb la disposició addicional tercera de la LCSP.

46. Subcontractació
La subcontractació no pot ultrapassar el 30,00% del valor estimat del contracte, d’acord amb el
que disposa l’article 215 i següents de la LCSP.
Els licitadors hauran de declarar en la seva proposició si tenen intenció d’executar el contracte
mitjançant empreses subcontractades. En aquest supòsit, caldrà que especifiquin quina o quines
empreses subcontractaran i quines parts dels contracteseran subcontractades. Cadascuna de les
empreses subcontractistes haurà d’acreditar davant l’òrgan de contractació, i abans d’efectuar la
prestació corresponent, que gaudeix de la solvència tècnica necessària per a executar la part del
contracte que li correspon. Per apreciar la suficiència de la solvència tècnica del subcontractistes,
es tindran en compte els criteris i els principis previstos en l’article 90 de la LCSP. Si durant
l’execució de l’obra, l’adjudicatari canvia de subcontractista, aquest haurà d’aportar les dades de
solvència tal i com s’ha indicat anteriorment.
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L’adjudicatari haurà d’abonar als subcontractistes el preu pactat per les prestacions la realització
de les quals se li haguessin encomanat en el termini màxim de 30 diesnaturals, contats des de la
data d’aprovació per l’adjudicatari de la factura emesa pel subcontractista o subministrador.
Durant l’execució del contracte, l’adjudicatari haurà d’informar de cadascun dels contractes que
celebri amb els subcontractistes amb els quals hagués manifestat que tenia la voluntat de
subcontractar d’acord amb aquesta clàusula i la clàusula 30 d’aquests plecs.
També haurà de d’informar de la durada dels contractes, del import d’aquests contractes així com
també de les condicions convingudes entre el contractista i el subcontractista, i el percentatge de
participació sobre el pressupost general d’adjudicació del servei/subministrament.

47. Informació confidencial facilitada al contractista
Amb caràcter general, l’entitat adjudicatària del contracte s’obliga al compliment de tot allò que
estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades decaràcter personal
(LOPD) i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de mesures
de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal, en relació amb les dades
personals a les quals tingui accés durant la vigència d’aquest contracte.
La documentació, suports i informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió
de la prestació dels serveis derivats d’aquest contracte, que corresponen a l’Administració
contractant responsable del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ser
objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport per tant, no se’n podrà fer ni
tractament, ni edició informàtica, ni transmissió a terceres persones fora de l’estricte àmbit
d’execució directa del contracte, ni tan sols entre la resta del personal que tingui o pugui tenir
l’entitat que presta el servei objecte del contracte.
Concretament, l’entitat adjudicatària del contracte, encarregada del tractament de les dades
personals que són de titularitat de l’Administració contractant responsable del fitxer, es
compromet a utilitzar-les amb l’única i exclusiva finalitat de prestar els serveis encarregats.
L’entitat adjudicatària del contracte, es compromet, d’acord amb el que disposa l’article
12.2 LOPD, a tractar les dades conforme a les instruccions de l’Administració contractant
responsable del fitxer, per a l’estricta prestació dels serveis contractats; a aplicar o utilitzar les
dades personals que provinguin dels fitxers de titularitat de l’Administració contractant
responsable del fitxer amb una finalitat diferent a la d’aquest contracte i no comunicar-les ni cedirles, ni tan sols per a la seva conservació, a altres persones.
Les dades personals que es contenen en els fitxers titularitat de l’Administració contractant
responsable del fitxer quedaran durant tot el temps de prestació del servei emparades sota
aquest contracte en poder de l’entitat adjudicatària del contracte de servei.
L’entitat adjudicatària del contracte de servei es compromet, d’acord amb el que disposa l’article
22 del Reglament LOPD, a esborrar o retornar els suports en els quals constin les dades personals
obtingudes com a conseqüència de la prestació del servei sense conservar-ne cap còpia i sense
que cap persona externa tingui accés a les dades si no és perquè disposa d’autorització expressa
de l’Administració responsable del fitxer.
D’acord amb el que estableix l’article 9 LOPD, l’entitat adjudicatària del contracte es compromet a
adoptar les mesures necessàries d’índole tècnica i organitzativa que garanteixin la seguretat de
les dades personals que provenen dels fitxers de titularitat de l’Administració contractant
responsable del fitxer i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat
de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs a què estan exposades,
ja provinguin de l’acció humana odel medi físic o natural.
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De conformitat amb l’article 81 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre pel qual s’aprova
el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal, les
mesures de seguretat exigibles es classifiquen en tres nivells:bàsic, mitjà i alt, i aquests nivells
s’establiran atenen a la naturalesa dela informació tractada, en relació amb el major o menor
necessitat de garantir la confidencialitat i la integritat de la informació.
L’entitat adjudicatària del contracte i el seus treballadors s’obliguen a guardar estricte secret de
tota aquella informació a la qual tinguin accés i del compliment de totes aquelles mesures
tècniques i organitzatives que s’estableixin per a garantir la confidencialitat i integritat de la
informació. Aquestes obligacions subsistiran fins i tot després de finalitzar i extingir-se aquest
contracte.
D’acord amb el que estableix l’article 26 del Reglament LOPD, l’entitat adjudicatària del contracte
es compromet a facilitar a l'interessat un mitjà senzill i gratuït per a manifestar la seva negativa
al tractament de les dades.
D’acord amb el que estableix l’article 21 del Reglament LOPD, l’entitat adjudicatària del contracte
es compromet a no subcontractar amb un tercer la realització de cap tractament sense
l’autorització per a això. Amb aquest cas, notificarà les condicions de subcontractació d’acord amb
el que estableix l’article 57 del Reglament LOPD, l’entitat adjudicatària del contracte es compromet
a notificar el fitxer i nivell de tractament, a fi d’inscriure’l en el Registre de Fitxers.
D’acord amb el que estableix l’article 82 del Reglament LOPD, l’entitat adjudicatària del contracte
es compromet a elaborar un document de seguretat en els termes exigits per l'article 88 del
reglament LOPD o completar el que ja hagués elaborat, si escau, identificant el fitxer o tractament
i el responsable del mateix i incorporant les mesures de seguretat a implantar en relació amb el dit
tractament.
D’acord amb el que estableixen els articles 96 i 110 del Reglament LOPD, l’entitatadjudicatària del
contracte es compromet a presentar al inici i posteriorment cada dos anys, el certificat o justificant
de realització de l’Auditoria dels Sistemes de informació e instal·lacions de tractament i
emmagatzemament de dades a què obliga la LOPD - LleiOrgànica de Protecció de Dades, si es
tracten dades de nivell mitjà o superior.

48. Informació confidencial proporcionada pel contractista.
Sens perjudici de les disposicions de la LCSP relatives a la publicitat de l’adjudicació, i a la
informació que s’ha de donar al candidats i als licitadors, aquests podran designar com a
confidencial part de la informació facilitada per ells al formular les seves ofertes, en especial
respecte als secrets tècnics o comercials i els aspectes confidencials de les mateixes. Els òrgans
de contractació no podran divulgar aquesta informació sense el seu consentiment.
Per una part, la informació que es vulgui mantenir secreta ha de versar sobre fets, circumstàncies
o operacions que guardin connexió directe amb l’activitat econòmica pròpia de l’empresa. Per altre
banda, s’ha de tractar d’una informació que no tingui caràcter públic, és a dir, que no sigui ja
àmpliament coneguda o no resulti fàcilment accessible per a les persones pertanyents als cercles
en què normalment s’utilitzi aquest tipus d’informació. En tercer terme, hi ha d’haver una voluntat
subjectiva de mantenir allunyada del coneixement públic la informació en qüestió. I, finalment, atès
que no és suficient amb la concurrència d’aquest element subjectiu, també és necessària
l’existència d’un legítim interès objectiu en mantenir secreta la informació de què es tracti. Interès
objectiu que ha de tenir naturalesa econòmica, i que s’haurà d’identificar quan la revelació de la
informació reforci la competitivitat dels competidors de l’empresa titular del secret, debiliti la
posició d’aquesta en elmercat o li causi un dany econòmic al fer accessible als competidors
coneixements exclusius de caràcter tècnic o comercial.

49. Despeses imputables al contractista
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Al tractar-se d’un procediment obert no escau despesa.

50. Prerrogatives
L’òrgan de contractació ostenta les prerrogatives de:

a) Interpretar el contracte administratiu, així com els plecs.
b) Resoldre els dubtes que plantegi el compliment del contracte
c) Modificar el contracte per raons d’interès públic
d) Acordar la resolució del contracte i els efectes d’aquesta
En els procediments que s’instrueixin per a l’adopció d’acords relatius a la interpretació,
modificació o resolució del contracte s’haurà de donar tràmit d’audiència al contractista.

51. Règim de contractes i jurisdicció
Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article 44 de la LCSP,
els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les condicions que
han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin directament o indirectament sobre
l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o
perjudici irreparable a drets o interessos legítims; els acords d’adjudicació del contracte; i les
modificacions del contracte basades en l’incompliment de l’establert 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, és gratuït per als recurrents, es podrà interposar davant el
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, prèviament o alternativament,a la interposició del
recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998,de 13 de juny, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 44 i següents de
la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels
procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual i d’organització del Tribunal
Administratiu Central de Recursos Contractuals.
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos
administratius ordinaris.
Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, la modificació i
l’extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de
contractació, procedirà la interposició del recurs administratiu ordinari que correspongui d’acord
amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques; o del recurs contenciós administratiu, de
conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de l’Administració
són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat ambel que disposa la Llei
26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu comú, o de recurs contenciós
administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

52. Ús del català en l’execució del contracte
L’empresa contractista ha d’emprar el català en les relacions amb l’Ajuntament derivades de
l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa contractista ha d’emprar, com a
mínim, el català en els documents, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions que
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es derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte.
Així mateix, l’empresa contractista assumeix l’obligació de destinar a l’execució delcontracte els
mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podran realitzar les prestacions
objecte del servei en català. A aquest efecte, el personal que, si escau, pugui relacionar-se amb el
personal de l’Ajuntament, ha de tenir un coneixement suficient per desenvolupar les tasques
d’atenció, informació i comunicació de manera fluida i adequada en llengua catalana.
En particular, els documents i informes que s’obtinguin com a resultat de la realització del servei
s’han de lliurar en català, d’acord amb els terminis establerts en el plec de prescripcions tècniques
particulars.
En tot cas, l’empresa contractista queden subjectes en l’execució del contracte a les obligacions
derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la
desenvolupen.
L’Espluga de Francolí, a data de signatura electrònica.
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Annex I. Personal a subrogar-se per l’empleador
- Dades actualitzades a 17/01/2022 facilitades per les empreses que actualment ofereixen el servei.
- És d'aplicació el conveni Conveni col·lectiu de treball del sector de la neteja d'edificis i locals de
Catalunya vigent.
PERSONAL

ID

TIPUS
HORES/SET. ANTINGUITAT TRIENNIS CATEGORIA
CONTRACTE

SALARI BRUT
ANUAL

RESPONSABLE D'EQUIP* MFM

189

33

01/06/2009

4

Resp. Equip

16.858,70 €

OPERARI/A -1*

MCRR

100

40

27/12/2004

5

Netejador/a

18.310,32 €

OPERARI/A -2*

GSS

200

30

19/01/2005

5

Netejador/a

13.037,59 €

OPERARI/A -3*

MJA

289

12,5

01/06/2009

4

Netejador/a

5.067,98 €

OPERARI/A -4*

APP

289

0,5

27/09/2016

1

Netejador/a

202,80 €

OPERARI/A -5*

MCSI

289

34

01/07/2020

0

Netejador/a

13.784,47 €

OPERARI/A -6*

MLFR

200

22

20/09/2021

0

Netejador/a

8.919,41 €

OPERARI/A -7*

CCG

289

12

09/05/2017

1

Netejador/a

5.029,50 €

10,5
OPERARI/A -8*
CGR
200
01/06/2015
*No hi ha pactes en vigor aplicables entre els treballador l'empresa.

2

Netejador/a

4.595,25 €
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Annex II. Declaració de confidencialitat de les dades i documents de la plica
El
Sr./la
Sra.
........................................,
domiciliat/ada
a
..........................
carrer........................ número .................. , major d’edat, en nom propi, o en representació de
l’empresa .............................., amb NIF......................., domicili a ...................................
carrer...................
número...........................,
actuant
en la seva condició
de
(administrador/apoderat),

DECLARA

Que de conformitat amb l’article 133 de la LCSP formen part dels secrets tècnics o
comercials de l’empresa i tenen caràcter confidencials les parts de l’oferta següents:
a) ...
b) ...
c) ...
d) ...
e) ...

...

De conformitat amb l’article 39 de l’Acord sobre aspectes dels drets de propietat intel·lectual
relacionats amb el comerç de l’Organització Mundial del Comerç (ADPIC) aquestes informacions
o coneixements que són necessaris per a la fabricació o comercialització del producte, per a la
producció o prestació del servei o bé per al’organització i finançament de l’empresa suposen
una avantatge davant dels competidors perquè:
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Annex III. Declaració sobre la solvència econòmica i financera
El
Sr./la
Sra.
........................................,
domiciliat/ada
a
..........................
carrer........................ número .................. , major d’edat, en nom propi, o en representació de
l’empresa .............................., amb NIF......................., domicili a ...................................
carrer...................
número...........................,
actuant
en la seva condició
de
(administrador/apoderat),

DECLARA

1.- Que l’empresa ........................................................................... està en possessió
d’una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil que cobreix els riscos derivats de la seva
activitat professional, amb un límit de ............................................... euros per sinistre i any, i em
comprometo a mantenir-la mentre duri la completa execució del contracte inclòs el període de
garantia.
2.- Que la relació de la xifra global de negocis de l’empresa dels tres darrers anys (2018- 2020) és
la següent:

Anualitat 2018
Xifra global sector públic
Xifra global sector privat
Import total 2018

€
€
€

Anualitat 2019
Xifra global sector públic
Xifra global sector privat
Import total 2019

€
€
€

Anualitat 2020
Xifra global sector públic
Xifra global sector privat
Import total 2020

€
€
€

Per acreditar aquesta declaració adjuntem els formularis 390 de l’IVA dels anys 2018 a 2020.
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Annex IV. Declaració de solvència tècnica i professional
El
Sr./la
Sra.
........................................,
domiciliat/ada
a
..........................
carrer........................ número .................. , major d’edat, en nom propi, o en representació de
l’empresa .............................., amb NIF......................., domicili a ...................................
carrer...................
número...........................,
actuant
en la seva condició
de
(administrador/apoderat),

DECLARA

- Que la relació del personal, o de les unitats tècniques, integrades o no en l’empresa, que
participaran en l’execució del contracte són:

- Que la maquinària, material i equip tècnic del que disposarà l’empresa per al’execució de les
prestacions objecte del contracte són:

S’adjunta la documentació acreditativa corresponent.
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Annex V. Declaració sobre subcontractació
El
Sr./la
Sra.
........................................,
domiciliat/ada
a
..........................
carrer........................ número .................. , major d’edat, en nom propi, o en representació de
l’empresa .............................., amb NIF......................., domicili a ...................................
carrer...................
número...........................,
actuant
en la seva condició
de
(administrador/apoderat),

DECLARA

Que té la voluntat de subcontractar les prestacions següents:

Prestació

Empresa
subcontractis
ta

Import de la
subcontractaci
ó

Percentatge
respecte al
preu
d’adjudicació,
IVA inclòs

S’adjunten les dades de solvència de les empreses subcontractistes, segons els annexosIII i IV
dels plecs de clàusules administratives particulars.
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ANNEX VI
Criteris ponderables de forma
PROPOSTA MILLORA “OFERTA TÈCNICA”
automàtica
El
Sr./la
Sra.
........................................,
domiciliat/ada
a
..........................
carrer........................ número .................. , major d’edat, en nom propi, o en representació de
l’empresa .............................., amb NIF......................., domicili a ...................................
carrer...................
número...........................,
actuant
en la seva condició
de
(administrador/apoderat),

Manifesta:
Que ha tingut coneixement de la licitació per procediment obert i tramitació
ordinària del CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA D’EDIFICIS MUNICIPALS,
convocada per
l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí.
Que ha estat, així mateix, assabentat del Plec de Clàusules Administratives Particulars ide les
Prescripcions Tècniques i demés documentació que ha de regir aquesta licitació.
Que, en la representació que ostento,

Faig constar:
•
•
•
•

Que accepto íntegrament les esmentades condicions
Que assumeixo el compromís de donar compliment del contracte i allò que es determina en
el Plec de Clàusules Administratives Particulars I el Plec de Prescripcions Tècniques.
Que OFEREIXO incrementar en
HORES les hores de neteja a lasetmana establertes
en els plecs de clàusules tècniques .
Que OFEREIXO destinar
HORES setmanals a la supervisió directa del servei. (cal
presentar calendari amb la planificació de les hores que es destinaran a aquesta tasca)

I per què consti, signo aquesta oferta.
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ANNEX VII
Criteris ponderables de forma
PROPOSTA MILLORA
“QUALITAT DEL
automàtica
SERVEI”

El
Sr./la
Sra.
........................................,
domiciliat/ada
a
..........................
carrer........................ número .................. , major d’edat, en nom propi, o en representació de
l’empresa .............................., amb NIF......................., domicili a ...................................
carrer...................
número...........................,
actuant
en la seva condició
de
(administrador/apoderat),

Manifesta:
Que ha tingut coneixement de la licitació per procediment obert i tramitació
ordinària del CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA D’EDIFICIS MUNICIPALS,
convocada per
l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí.
Que ha estat, així mateix, assabentat del Plec de Clàusules Administratives Particulars ide les
Prescripcions Tècniques i demés documentació que ha de regir aquesta licitació.
Que, en la representació que ostento,

Faig constar:
•
•
•
•

Que accepto íntegrament les esmentades condicions
Que assumeixo el compromís de donar compliment del contracte i allò que es determina en
el Plec de Clàusules Administratives Particulars I el Plec de Prescripcions Tècniques.
Que OFEREIXO el registre de control dels lavabos públics i vestidors de les instal·lacions
esportives.
Que OFEREIXO una bossa d’hores anuals, sense cost, de
hores.

I per què consti, signo aquesta oferta.
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ANNEX VIII
Criteris ponderables de forma
PROPOSTA MILLORA
“PREUS UNITARIS HORES SERVEIS EXTRAORDINARIS”
automàtica
El
Sr./la
Sra.
........................................,
domiciliat/ada
a
..........................
carrer........................ número .................. , major d’edat, en nom propi, o en representació de
l’empresa .............................., amb NIF......................., domicili a ...................................
carrer...................
número...........................,
actuant
en la seva condició
de
(administrador/apoderat),

Manifesta:
Que ha tingut coneixement de la licitació per procediment obert i tramitació
ordinària del CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA D’EDIFICIS MUNICIPALS,
convocada per
l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí.
Que ha estat, així mateix, assabentat del Plec de Clàusules Administratives Particulars ide les
Prescripcions Tècniques i demés documentació que ha de regir aquesta licitació.
Que, en la representació que ostento,

Faig constar:
•
•
•

Que accepto íntegrament les esmentades condicions
Que assumeixo el compromís de donar compliment del contracte i allò que es determina en
el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques.
Que OFEREIXO els següents preus hora per la realització dels serveis extraordinaris:
Hora laborable diürna
€Hora
laborable +nocturna
€ Hora festiva
diürna
€Hora festiva nocturna
____________________________________ €

I per què consti, signo aquesta oferta.
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ANNEX IX
Criteris ponderables de forma automàtica
PROPOSTA ECONÒMICA
El
Sr./la
Sra.
........................................,
domiciliat/ada
a
..........................
carrer........................ número .................. , major d’edat, en nom propi, o en representació de
l’empresa .............................., amb NIF......................., domicili a ...................................
carrer...................
número...........................,
actuant
en la seva condició
de
(administrador/apoderat),

Manifesta:
Que ha tingut coneixement de la licitació per procediment obert i tramitació
ordinària del CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA D’EDIFICIS MUNICIPALS,
convocada per
l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí.
Que ha estat, així mateix, assabentat del Plec de Clàusules Administratives Particulars ide les
Prescripcions Tècniques i demés documentació que ha de regir aquesta licitació.
Que, en la representació que ostento,

Faig constar:
•
•
•

Que accepto íntegrament les esmentades condicions
Que assumeixo el compromís de donar compliment del contracte i allò que esdetermina
en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Projecte Tècnic.
Que ofereixo els imports que tot seguit es detallen (en lletra i número)

Base imposable ............................................................................................. euros (en lletra i número)
IVA (21%) .........................................................................................................euros (en lletra i número)
Total IVA inclòs............................................................................................. euros (en lletra i número)
I per què consti, signo aquesta oferta.
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ANNEX X
Determinació del Valor Estimat del Contracte

VALORACIÓ ECONÒMICA
PERSONAL
Consideracions:
- La dedicació, categoria i salari brut anual que perceben els treballadors subrogables ha estat facilitat per les empreses que actualment ofereixen el servei.
- No hi ha pactes en vigor aplicables entre els treballadors subrogables i les

PERSONAL
RESPONSABLE D'EQUIP (subrogable)
OPERARI/A -1 (subrogable)
OPERARI/A -2 (subrogable)
OPERARI/A -3 (subrogable)
OPERARI/A -4 (subrogable)
OPERARI/A -5 (subrogable)
OPERARI/A -6 (subrogable)
OPERARI/A -7 (subrogable)
OPERARI/A -8 (subrogable)
OPERARI/A -8 (addicional)
OPERARI/A -9 (addicional)

ID
MFM
MCRR
GSS
MJA
APP
MCSI
MLFR
CCG
CGR
-

TIPUS CONTRACTE
189
100
200
289
289
289
200
289
200
-

HORES/SET.
33
40
30
12,5
0,5
34
22
12
10,5
40
9,5
244

SALARIS
ANTINGUITAT
01/06/2009
27/12/2004
19/01/2005
01/06/2009
27/09/2016
01/07/2020
20/09/2021
09/05/2017
01/06/2015
-

TRIENNIS
4
5
5
4
1
0
0
1
2
0
0

CATEGORIA
Resp. Equip
Netejador/a
Netejador/a
Netejador/a
Netejador/a
Netejador/a
Netejador/a
Netejador/a
Netejador/a
Netejador/a
Netejador/a

SALARI BRUT ANUAL
16.858,70 €
18.310,32 €
13.037,59 €
5.067,98 €
202,80 €
13.784,47 €
8.919,41 €
5.029,50 €
4.595,25 €
16.217,67 €
3.851,70 €

33,5% SS.GG
5.647,66 €
6.133,96 €
4.367,59 €
1.697,77 €
67,94 €
4.617,80 €
2.988,00 €
1.684,88 €
1.539,41 €
5.432,92 €
1.290,32 €
TOTAL

TOTAL
22.506,36 €
24.444,28 €
17.405,18 €
6.765,75 €
270,74 €
18.402,27 €
11.907,41 €
6.714,38 €
6.134,66 €
21.650,59 €
5.142,01 €
141.343,64 €

Previsió de despeses corresponents per la cobertura de les vacances del personal. Es considera el cost del salari d'un mes complet d'un/a operari/a tenint en compte la
càrrega de personal equivalent a jornada completa.

COBERTURA PER VACANCES

COBERTURA PER VACANCES
REPERCUSSIÓ EN DESPESA DE PERSONAL
PERSONES EQ
8.822,95 €
6,10

33,5% SS.GG
2.955,69 €

TOTAL
11.778,64 €

Previsió de despeses per la cobertura de l'absentisme: permisos per Conveni, baixes llaborals, entre d'altres. Correspon al 5% de la despesa total en concepte de salari brut

PREVISIÓ COBERTURA PER ABSENTISME

COBERTURA PER ABSENTISME
PERCENTATGE
5,00%

TOTAL SALARIS BRUT / ANY
141.343,64 €

TOTAL
7.067,18 €

160.189,46 €

PERSONAL

MATERIALS I MAQUINÀRIA
Previsió de despeses corresponents als materials necessaris per dur a terme les tasques de neteja; equips de protecció individual i col·lectiva, productes de neteja, lloguer
i/o amortització d'útils i maquinària necessària per a dur a terme els treballs p

MATERIALS I MAQUINÀRIA

PERCENTATGE
10,00%

DESPESA PER PERSONAL, BASE DE CÀLCUL
160.189,46 €

TOTAL
16.018,95 €

BENEFICIS

Previsió de marge de benefici. S'estima proporcional a la despesa en concepte de salaris més materials i maquinària.
PERCENTATGE
6,00%

BENEFICIS
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DESPESA PER PERSONAL, MATERIALS I MAQUINÀRIA, BASE DE CÀLCUL
176.208,41 €

TOTAL
10.572,50 €

DESPESA ANUAL PER PERSONAL (Conceptes 1.1 a 1.15)
DESPESA ANUAL PER MATERIALS I MAQUINÀRIA
BENEFICIS ANUALS
VALOR ABANS D'IVA [per any]

160.189,46 €
16.018,95 €
10.572,50 €
186.780,91 €

DURACIÓ DEL CONTRACTE [anys]
VALOR ABANS D'IVA [per dos anys]

2
373.561,82 €

PRÒRROGUES (2+1 anys)
MODIFICACIÓ (10%)

560.342,73 €
37.356,18 €

VALOR ABANS D'IVA DEL CONTRACTE

971.260,73 €

Expedient de contractació 2021-1332
Procediment d’adjudicació: Procediment obert
Subjecte a regulació harmonitzada
Criteris d’adjudicació: Diversos

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE PEL SERVEI DE NETEJA D’EDIFICIS
MUNICIPALS

Procediment obert harmonitzat
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PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE PEL SERVEI DE NETEJA D’EDIFICIS MUNICIPALS

1.

OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del contracte consisteix en la prestació de servei de neteja d’edificis i dependències
municipals de l’Ajuntament de L’Espluga de Francolí.
L’àmbit territorial d’actuació, queda especificat en el punt quart d’aquestes prescripcionstècniques.
Aquest servei es prestarà sota la coordinació del regidor/a de Medi Ambient i el regidor/a depersonal
de l’Ajuntament de L’Espluga de Francolí.

2.

DRETS I OBLIGACIONS
2.1.- Obligacions del contractista

El contractista assumirà la total responsabilitat dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a l’ajuntament
o a tercers per l’execució dels serveis.
El contractista, respondrà de tota indemnització civil de danys i perjudicis per accidents que ocasionin els
operaris, els vehicles i els instruments de treball utilitzats pels serveis, senseperjudici dels drets que els
assisteixin davant dels autors dels fets o les companyies d’assegurances dels riscos.
El contractista serà responsable civil, administrativament, davant de l’Ajuntament per les faltes que cometin
els seus treballadors i empleats, per les que causin amb motiu de la prestació defectuosa dels serveis o per
negligència o per culpa, sense perjudici de les sancions contractuals que els puguin ésser imposades.
El contractista té l’obligació de realitzar els treballs extraordinaris que se li encomanin. El cost d’aquests
serveis li seran abonats d’acord amb els preus unitaris establerts.
De produir-se algun esdeveniment determinat de força major o qualsevol situació d’emergència pública, el
contractista estarà obligat a acceptar la direcció de l’Ajuntament per a la realització dels serveis contractats
o altres tasques en què el personal o el material fos necessari per restablir la normalitat, mentre duri l’estat
d’emergència, força major o calamitat pública.
Prestar els serveis amb precisió i seguretat i ininterrompudament, en la forma prevista enaquest plec,
sotmetent-se a les instruccions que dicti l’Ajuntament.
Totes les altres obligacions que es derivin de disposicions legals aplicables.
El contractista facilitarà una fulla de control del servei de cada dependència, indicant data, hora en que ha
realitzat el servei de neteja, incloent les incidències que s’hagin produït. Aquesta fulla de control s’ha de
poder consultar en tot moment pel personal tècnic responsable del servei de forma telemàtica. En cas que
en el transcurs d’una setmana, no estigui disponible aquesta fulla de control en el sistema telemàtic utilitzat,
es penalitzarà amb un 1% de la facturació mensual.
Es duran a terme reunions periòdiques amb el responsable del contracte, els tècnics responsables de la
coordinació i supervisió i l’empresa adjudicatària, aquesta última hauràd’elaborar actes de cada reunió i
trametre-les a la resta d’assistents.
La periodicitat de les reunions l’establirà el responsable del contracte.
2.2.- Drets del contractista.
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Percebre el preu estipulat en virtut de l’adjudicació, d’acord amb les Bases d’ExecucióPressupostàries.
El contractista tindrà dret a utilitzar els béns de domini públic de competència municipal quesiguin
necessaris per a la prestació dels serveis.
2.3.- Obligacions i drets de l’Ajuntament

2.3.1 Obligacions
Mantenir l’equilibri econòmic del contracte, tenint en compte el principi de risc i ventura del’article 199
LCSP.
Indemnitzar el contractista pels danys i perjudicis que li ocasioni l’assumpció directa de la gestiódel servei
per motiu d’interès públic o cas de suspensió del servei.

2.3.2 Drets
A més dels que es deriven de la resta de clàusules d’aquest Plec, l’Ajuntament tindrà els següents:
Fiscalitzar la gestió del contractista, per la qual cosa es podran fer les inspeccions que es
considerin convenients i dictar les ordres necessàries per mantenir o restablir els nivells establerts de
les prestacions dels serveis.
Ordenar discrecionalment, com si es gestionés directament el servei, les modificacions que
aconselli l’interès públic sense dret a cap reclamació del contractista quan les alteracions no tinguin
repercussió en l’equilibri econòmic del contracte, dintre de les limitacions de la legislació vigent en
matèria de contractació administrativa.
L’Ajuntament podrà deixar sense efecte el contracte, abans d’acabar el termini, si ho justifiquen
circumstàncies sobrevingudes d’ordre i d’interès públic, compensant el contractista els danys i
perjudicis que això li pugui ocasionar.
Imposar sancions per les infraccions comeses.
Declarar la caducitat del contracte.

3.

RÈGIM ECONÒMIC DEL CONTRACTE
3.1.- Personal.

Es detallaran els preus unitaris, per hores, per a cada una de les categories de la plantilla i per individu, fent
diferències entre treballs en dies laborables i festius. Es consideraran dies laborables de dilluns a dissabte,
ambdós inclosos, i festius els diumenges i aquells festius establerts oficialment.
La formació anirà a càrrec del contractista, ja què el personal ha de tenir la formació adequada per la
prestació del servei.
3.2.- Material.
El material necessari per la prestació del servei serà aportat per el contractista.
3.3.- Serveis ordinaris
Seran serveis ordinaris la neteja de cadascun dels locals, edificis i centres relacionats en la clàusula
cinquena, amb independència de la freqüència i regularitat amb que siguin prestats.
3.4.- Serveis extraordinaris.
Són tots aquells no contemplats en la clàusula anterior, sol·licitats de manera puntual perl’Ajuntament com
a conseqüència d’alguna circumstància aïllada imprevista. És el supòsit de neteges de final d’obra, neteges
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excepcionals urgents fora de planificació,… Aquests serveis extraordinaris es podran realitzar mitjançant la
borsa d’hores ofertada pel contractista o bé mitjançant la realització de serveis extraordinaris no previstos
en el contracte i no inclosos a la bossa d’hores.
Tindran, en tot cas, la consideració de serveis extraordinaris totes aquelles actuacions de neteja que amb
motiu de la programació i celebració d’actes festius, lúdics, culturals i d’altra índole es requereixin en els
espais que amb caràcter temporal s’hagin habilitat a l’efecte (carpes, envelats, mòduls, …). Davant
d’aquestes actuacions extraordinàries i abans que siguin autoritzades per la regidoria corresponent, el
contractista haurà de presentar una planificació d’hores detallada per tal de poder aplicar la mateixa
descomposició de costos que conté l’oferta inicial en el detall de preus unitaris de serveis extraordinaris.
No obstant, si per a la seva prestació són necessaris mitjans no contemplats en l’oferta, s’aplicaran preus
contradictoris, els quals una vegada siguin aprovats s’incorporaran al quadre de preus unitaris del
contracte.
Donat la nova cultura d’utilització dels espais i edificis escolars, l’empresa adjudicatària de neteja
conjuntament amb els serveis municipals haurà de procurar, en la mesura del possible, combinar els horaris
de neteja amb els horaris de les activitats extraescolars. En el cas que no es pugui cobrir el servei en les
hores fixades, les hores extres emprades en la neteja aniran a càrrec del departament corresponent o
l’entitat que realitzi l’activitat, d’acord amb el procediment establert en el plec de clàusules administratives
particulars.

4.

OPERACIONS BÀSCIQUES DE NETEJA

L’empresa contractista haurà de disposar i utilitzar els mitjans humans i materials adients i necessaris per
a la correcta execució dels serveis, ja siguin aquests ordinaris o extraordinaris.
En funció de la naturalesa del servei i dels condicionants de l’entorn en què es porti a terme, s’utilitzaran
mitjans manuals com ara escombres, raspalls, baietes,… o mecànics, com aspirades, abrillantadores,
bastides,…. Les operacions bàsiques que se preveuen son les següents:

4.1. Neteja i tractament de paviments
Dintre de la correcta realització del conjunt de treballs i operacions necessàries per a una adequada neteja
i conservació de totes les dependències, i atès que els paviments recullen unalt percentatge de la brutícia
que penetra en els recintes, els paviments són objecte d’un estudi particularitzat en cada cas, segons el
tipus de superfície, per a aplicar una especial cura en el seu tractament i sistemàtica de neteja.
En general es procedirà, quan les circumstàncies ho permetin, al condicionament previ dels paviments, de
manera que el manteniment posterior d’aquesta superfície sigui facilitat i racionalitzat al màxim, amb vista
a aconseguir una més ràpida i eficaç eliminació de la brutícia, així com un major grau d’higiene i estètica.

4.1.1. Tractament i manteniment de paviments durs
a) Paviments de ceràmica (gres i gressite) i de granit: Per a la neteja d’aquests paviments, s’aplicarà un
escombrat humit (mopejat), amb la finalitat d’evitar la formació i transvasament de pols. Amb la
freqüència establerta es procedirà al seu fregat (amb sabó detergent, sense àcids en la seva composició
i amb la dilució en aigua adient).
A causa de la constitució d’aquests paviments, no s’aplicarà cap tipus de tractament (no admeten
cristal·lització, i tampoc són adequades les emulsionis de polímers que els converteixen en relliscosos).

b) Paviments calcaris (marbre i terratzo): La neteja i manteniment d’aquest tipus de paviments es realitzarà
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mitjançant l’escombrat humit amb mopa i, amb la freqüència establerta, el fregat d’aquestes superfícies
(amb cera autobrillant, amb capa antipols i emulsions per a taques).
Periòdicament, d’acord amb la freqüència establerta, es procedirà a aplicar de forma exclusiva el
tractament de base de cristal·lització (mitjançant la utilització d’una màquina rotativa, llana d’acer fina
per al marbre, o gruixuda per al terratzo, i producte cristal·litzador d’alta qualitat), que permetrà segellar
els porus, i oferir resistència i lluentor en aquestes superfícies. No s’admetrà altre tipus de tractament
de base per a aquests paviments.

c) Paviments de ciment o paviments de ciment pintats amb pintures epoxi. Per a la neteja d’aquests
paviments, s’aplicarà un escombrat, amb la finalitat d’evitar la formació i transvasament de pols. Amb
la freqüència establerta es procedirà a fregar les marques i taques adherides (amb sabó detergent,
sense àcids, i amb la dilució en aigua adient).

4.1.2. Tractament i manteniment de paviments sintètics.
Paviments de superfície elàstica, linòleum o derivats del PVC. Per a la neteja i manteniment d’aquest tipus
de paviments, en primer lloc es procedirà a un escombrat humit amb mopa per a l’eliminació de la pols i
brutícia macroscòpica, i es fregarà (manual o mecànicament) amb un producte adient per a evitar les ratlles
i marques de petjades de sabates i rodes, d’acord amb les freqüències establertes. Es netejaran aquestes
superfícies amb cera autobrillant, amb capa antipols i emulsions per a taques. Així mateix s’utilitzaran
agents i productes de neteja adients perquè d’aquesta manera els paviments no perdin elasticitat, no es
produeixin butllofes ni encongiments, ni pèrdues de color, i finalment, perquè els paviments conservin la
seva propietat de antilliscants.
Aquests paviments sintètics exigeixen un adient tractament de base que es pot diferenciar en dos tipus:

•

Tractament de manteniment (més freqüent i rutinari): que es realitzarà amb màquina d’alta velocitat i
aplicació d’emulsions acríliques autobrillants i antilliscants, i que permetran donar major protecció al
paviment, neteja i lluentor.

•

Tractament més durable: periòdicament, d’acord a la freqüència establerta, es procedirà a realitzar una
neteja a fons i decapat (amb màquina rotativa i un disc adient al tipus d’emulsió restant i grau de
brutícia; una vegada realitzada la neteja a fons, es procedirà l’aplicació de vàries capes noves lleugeres
i ben distribuïdes d’una emulsió acrílica, ja sigui mitjançant pinça fixi o baieta; finalment es deixarà
assecar).

4.1.3. Tractament de paviments de fusta
Els paviments de fusta es netejaran amb mop-sec impregnat amb productes especials fix-pols i
antilliscants. En cas de taques adherides es netejaran amb mopa lleugerament humitejada i detergent
neutre.

4.1.4. Tractament de moquetes i catifes
Es procedirà a la neteja de paviments emmoquetats i amb catifes amb aspiradors de pols i altres elements
precisos de forma que quedin en perfectes condicions. El rentat per injecció es realitzarà amb màquines
especials per a moquetes.

4.2. Neteja i tractament de passadissos i zones comunes
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Per a la neteja dels passadissos i zones comunes es procedirà, diàriament, a un escombrat en sec amb
mopa i spray captador de pols, depenent sempre de la brutícia existent i, segons freqüència es procedirà al
seu fregat, sempre amb detergent neutre.

4.3. Neteja i tractament de vidres i persianes
Per a la neteja de vidres, utilitzarem productes de propietats repel·lents i antibaf, amb la finalitat de
perllongar la durada d’aquesta neteja i evitar el possible entelament dels mateixos. A l’efectuar la neteja
també es netejaran els marcs d’alumini, ferro, fusta ... dels mateixos. Els estris a emprar seran els
necessaris en cada cas i s’adaptaran a les necessitats existents. S’utilitzarà, per als vidres, aparells
netejavidres amb un llavi de goma, d’acord amb les característiques del vidre, així com mànec telescòpic
extensible si fos necessari. Quant als estris més adients, aquests són els draps i com a producte, aigua
sabonosa, l’aplicació de la qual esfarà tant per l’interior com per l’exterior dels vidres. També s’utilitzaran
les rasquetes de goma.
Es consideren vidres de difícil accés aquells que per la seva ubicació, no siguin accessibles mitjançant els
mitjans convencionals (escala i/o mànec telescòpic).
A la vegada que es procedeixi a la neteja de vidres, es realitzarà la neteja de les persianes associades,
complint per tant la mateixa freqüència d’actuació.
Amb caràcter general, aquells vidres que pel seu accés especialment difícil sigui impossible netejar
mensualment amb els mitjans normals, s’hauran d’especificar. En el cas que es necessitin mitjans
especials es concretarà el preu.

4.4. Neteja i tractament d’escales
Per a l’escombrat d’escales utilitzarem el sistema mopejat amb cel·lulosa, que garanteix l’eliminació de pols
de fins 0´02 micres. Es fregarà segons freqüència establerta l’escala principal d’entrada a l’edifici. Així
mateix, i per a les baranes, utilitzarem productes especials de protecció, segons sigui el material del que
estiguin composades. Es prestarà especial atenció a les acumulacions de pols entre els barrots de les
baranes.

4.5. Neteja i tractament de parets, sostres i cornises
Independentment de l’eliminació permanent de les taques que es produeixin en aquestes superfícies, que
es netejaran tal com siguin detectades, es procedirà a una neteja amb els estris adients segons el material
(pintures, accessoris d’acer inoxidable, etc.), sempre d’acord amb la periodicitat establerta. Els sostres i
parets es mantindran lliures de pols i teranyines per mitjà de raspalls en colze, d’aspiradors proveïts de
mànec telescòpic que permeti l’accés a qualsevol punt. En cas que el recobriment superficial ho permeti,
aquests paraments es sotmetran periòdicament al fregat amb utilització de raspalls de suavitat adequada
i amb detergentsneutres.

4.6. Neteja de sanitaris
Es concedirà especial atenció a la neteja dels lavabos, que són un punt de referència del grau de neteja que
s’observa en un centre i que, per l’ús al que són destinats, requereixen el major grau d’higiene possible. Tots
els sanitaris seran objecte d’una neteja escrupolosa i metòdica, així com paviments i tots els accessoris.
Als rentamans s’usaran detergents específics amoniacals, que evitin la formació de calcificacions.
S’utilitzaran baietes no abrasives per no ratllar les superfícies esmaltades i s’aplicaran, si escau,
Plaça de la Vila, 1
43440 L'Espluga de Francolí, Tarragona
T. 977 87 02 27 - 977 87 00 05
espluga@esplugadefrancoli.cat · esplugadefrancoli.cat

desinfectants i desodorants que no es limitin a emmascarar les olors, sinó que vagin destinats a suprimirlos, eliminant els gèrmens que els produeixen. Periòdicament, els inodors es tractaran amb detergents
àcids per a l’eliminació de residus minerals. A les neteges diàries i en les de manteniment s’utilitzaran
productes bactericides que garanteixen un poder romanent d’higienització.
El nivell de desinfecció requerit és elevat i, per tant, la neteja s’haurà d’efectuar amb elsproductes més
adequats per aquesta finalitat i en consonància amb les especials característiques d’aquests espais.
En cap moment pot haver manca de paper higiènic, tovalloles de paper, sabó de dispensador o de mà i
contenidors higiènics sanitaris als lavabos femenins. Aquests consumibles seran subministrats pel
contractista i hauran d’estar qualificats entre els d’alta qualitat en el mercat.

4.7. Neteja i tractament de telèfons
Tots els telèfons, i d’acord amb la periodicitat establerta, es desempolsaran (amb baieta) i fregaran,
procedint-se a la seva desinfecció, molt especialment de l’auricular per ser aquesta la part més crítica, a la
qual es requereix, per higiene, una major atenció.

4.8. Neteja i tractament de reixes de ventilació i climatització
Les reixetes de climatització es mantindran en tot moment exemptes de pols, repassant-les cadavegada
que sigui necessari amb baietes humides i producte detergent neutre, i assecant-les adequadament. Les
reixetes dels extractors es netejaran amb baieta lleugerament humitejada i amb detergent neutre, i
s’assecaran adequadament. Es prestarà especial atenció a la neteja dels llocs d’usual acumulació de pols
o de difícil accés. Comprèn aquest punt reductes tan variats com rodapeus, reixetes d’aireació, canaletes,
ranures, entre d’altres.

4.9. Neteja de lluminàries i punts de llum
Els equips d’il·luminació es netejaran amb drap per la seva part externa i amb la periodicitat que demani el
seu estat.

4.10.

Neteja i tractament de portes

Els frecs o taques de les portes o dels accessos als recintes (marcs de portes, interruptors, tiradors, poms,
etc.) s’eliminaran amb la freqüència establerta perquè estiguin en tot moment en perfectes condicions de
neteja.

4.11.

Neteja i tractament de daurats i elements metàl·lics

Els acers inoxidables es netejaran amb productes detergents neutres, amb posterior assecat, i s’exclourà
per a la seva neteja tot agent abrasiu que pogués ratllar-los o qualsevol producte de característiques molt
àcides que pogués alterar les seves qualitats. Per al tractament i neteja de l’alumini emprarem productes
neutres, contenint tensioactius, exempts d’abrasius, per a brutícies poc importants. Per a brutícies
greixoses més difícils d’eliminar utilitzarem detergents també neutres però que incorporin partícules
abrasives, això ajudarà a eliminar aquestes brutícies sense haver d’utilitzar draps abrasius que podrien
ratllar l’alumini. La resta de metalls es netejaran amb la freqüència necessària amb neteja-metalls
adequats i, si s’escau, s’aplicaràun producte protector que eviti una oxidació del metall, conservant així
l’aspecte original.Aquests elements s’abrillantaran amb baietes que no deixin residus ni fils.
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4.12.

Neteja i tractament de cortines

La neteja de cortines es realitzarà principalment amb aspiradors de pols i amb les freqüències necessàries
perquè quedin en perfectes condicions.

4.13.

Neteja i tractament de cendrers

Els cendrers existents en tots els recintes es buidaran diàriament, procedint-se a continuació al seu repàs
amb baieta humida.

4.14.

Neteja i tractament de papereres

Les papereres es buidaran diàriament, netejant-se si s’escau, els fons mitjançant drap humit i detergent.

4.15.

Neteja i tractament del mobiliari

Les taules, cadires, pantalles d’ordenador i teclats, llibreries, i altre mobiliari de fusta es netejarà de pols i
taques amb baieta i spray captapols, no podent-se utilitzar baietes humitejades amb aigua com mitjà
normal de neteja, ja que poden danyar el mateix. També, de forma periòdica, s’aplicaran ceres naturals per
a la seva conservació. Així mateix, el mobiliari de fòrmica es netejarà amb baieta i spray captapols, encara
que també es podran utilitzar baieteslleugerament humitejades per a eliminar les taques més resistents.

4.16.

Neteja i tractament d’exteriors

Els espais considerats exteriors (patis, terrasses, pàrquings, vials, zones d’accés, etc.),requereixen diferents
tipus de neteja:

•

Recollida de sòlids: recollir tots aquells objectes de mida superior a 2-3cm. (per exemple cigarretes,
llaunes, papers, entre d’altres).

•
•

Escombrat, manual o mecànic: per treure partícules inferiors a 2-3cm.

•

Recollida d’altres elements: objectes abandonats i en general qualsevol objecte que sigui susceptible
de ser recollit pel servei de neteja.

Rec: amb aigua, per tal d’extreure pols i altre tipus de brutícia de mida petita i taques adherides. En cas
de taques en general i olioses en concret, s’haurà de contemplar lautilització de productes adients per
a la seva erradicació.

4.17.

Recollida selectiva

L’empresa adjudicatària operarà sobre totes les deixalles banals produïdes, col·laborant activament en la
recollida selectiva i en totes aquelles millores assumides per l’Ajuntament en el futur de cara a minimitzar
l’impacte ambiental dels residus banals.
L’empresa adjudicatària serà l’encarregada de retirar els contenidors interiors de les diferents recollides
selectives (paper i cartró, i vidre), fins als punts de reagrupament exterior o contenidors de reagrupament
exterior que s’estableixin (s’entén com a contenidor de recollida selectiva, tot aquell contenidor interior
destinat a recollir un residu de forma segregada).
En el cas de que en el punt de reagrupament es col·loqui un contenidor a peu de carrer (com araels iglús
per a la recollida selectiva de vidre, paper i similar), és responsabilitat de l’adjudicatari l’abocament del
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contingut dels contenidors interiors dins dels contenidors a peu de carrer o amb col·laboració amb una
empresa de recollida selectiva per al paper i cartró.

4.18.

Altres actuacions

•

S’efectuaran sense cap cost addicional els treballs de neteja necessaris, després que siguin portades
a terme petites obres de manteniment o treballs de pintura en qualsevol dependència.

•

En cas de trasllat d’unitats o despatxos, s’efectuarà la neteja a fons dels locals afectats amb abrillantat
de paviments, encara que s’hagués efectuat dintre del període establert.

•

El personal de l’empresa adjudicatària, deixarà constància per escrit de l’hora en la que ha realitzat el
servei de neteja (com per exemple: lavabos), als taulells destinats a l’efecte en aquelles dependències
que els serveis municipals d’inspecció i control creguin convenient.

•

En l’eventual supòsit de vaga legalment convocada, l’empresa adjudicatària establirà els serveis mínims
que estableixi l’autoritat competent. Tanmateix, haurà de posar-se en contacte permanent amb els
responsables de l’Ajuntament per a informar puntualment del desenvolupament i incidència de la
mateixa.

•

Una vegada finalitzada la vaga de neteja l’empresa, obligatòriament, haurà de presentar un informe
individualitzat amb la conformitat dels responsables de l’Ajuntament, amb els serveis mínims prestats,
el nombre d’hores que si escau s’hagin deixat de prestar i elsincompliments de cada centre.

•

Posteriorment, l’òrgan de contractació podrà valorar la corresponent deducció de la factura pels serveis
no prestats. Finalment, aquesta valoració es comunicarà per escrit a l’empresa adjudicatària perquè
procedeixi al seu abonament. L’empresa haurà de netejar i posar en condicions el centre en el menor
termini de temps possible, sense càrrec per a l’Ajuntament de L’Espluga de Francolí.

Les empreses licitadores podran ampliar el número d’operacions bàsiques, descrivint-les en la
documentació que presentin.

5.

PRESTACIO DEL SERVEI
5.1.- Abast.

El servei de neteja d’edificis públics municipals abastarà els edificis següents:
1.- OFICINES AJUNTAMENT. Pl. de la Vila, 1
2.- OFICINES AJUNTAMENT. Plaça de l’Església, 9
3.- OFICINES BRIGADA MUNICIPAL
4.- EDIFICI POLIVALENT CARRER DE LA FONT
5.- ANTIC HOSPITAL. Plaça de l’Església, 5
6.- COL·LEGI MARTÍ-POCH. C/ Lluís Carulla, 61
7.- LLAR D’INFANTS MUNICIPAL. C/ Mossèn Cinto Verdaguer, 4
8.- ESCOLA DE MÚSICA - EDIFICI DEL CASAL. Pl. Montserrat Canals, 1
9.- AUDITORI, ZONES DE PAS I SERVEIS - EDIFICI DEL CASAL. Pl. Montserrat Canals, 1
10.- TEATRE - EDIFICI DEL CASAL. Pl. Montserrat Canals, 1
11.- PAVELLÓ - EDIFICI DEL CASAL. C/ Joan Maragall, s/n
12.-PAVELLÓ DAVID ROVIRA I MINGUELLA – ZONA ESPORTIVA RIU SEC. Riu Sec, s/n
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13.- CAMP DE FUTBOL. Riu Sec, s/n
14.- LLAR DE JUBILATS. Plaça de l’Església, 9
15.- FORMACIÓ PER ADULTS - ANTIC INSTITUT “JOAN AMIGÓ”. Països Catalans, 4
16.- CASALET - ANTIC INSTITUT “JOAN AMIGÓ”. Països Catalans, 4
17.- CEMENTIRI MUNICIPAL. Les Planes, s/n
18.- OFICINA DE TURISME I MUSEU DE LA FASSINA. Plaça del Mil·lenari, s/n
19.- EDIFICI DE RECEPCIÓ DE LA COVA. Carrer de la Font Major, s/n
20.- MIQVE I SALA ANNEXA. Carrer del Mig, 6

21. ACCÉS I PLAFONS DEL CAMPANAR DE L’ESGLÉSIA VELLA. Plaça Església, 15
22. SALA DEL VIDRIER. Carrer Penitents, 24
23. TORRE DEL CASTELL. Carrer Castell, 48
Seran espais d’actuació del servei de neteja totes aquelles zones dels edificis o recintes que es relacionen
en aquesta clàusula, ocupables de forma habitual o esporàdica pels treballadors, usuaris o públic en
general.
Sense caràcter exhaustiu, seran espais d’actuació els següents:

•
•
•
•
•
•

Aules.

•
•
•
•
•
•
•
•

Gimnasos i zones esportives.

Despatxos, oficines i dependències anàlogues.
Arxius i magatzems.
Sales tècniques, tallers.
Lavabos, banys, dutxes i vestidors.
Sales de reunions, sales d’actes, biblioteques, àrees d’atenció al públic, punts d’informació,sales de
control.
Zones comunes i accessos.
Ascensors i aparells elevadors.
Tots els vidres dels centres, siguin interiors o exteriors, qualsevol que sigui la seva dificultatd’accés.
Terrasses, patis interiors.
Vials, aparcaments, places de terra i altres àrees exteriors singulars
Zona d’esbarjo, patis, enjardinaments, zones obertes annexes als edificis o locals,…
I en general, qualsevol dependència no inclosa a les categories precedents, que pertanyi alcentre i
es consideri la seva necessitat de neteja.

Queda exclosa de la contracta, la prestació del servei de neteja a les instal·lacions, l’explotació de les quals,
es trobés adjudicada a tercers (com per exemple podrien ser: aquells espaisdestinats a bars i cafeteries,
que en tot cas, correspondrà a l’adjudicatari del servei corresponent), exceptuant el supòsit que aquests
espais siguin utilitzats, ocasional o excepcionalment, per l’Ajuntament de L’Espluga de Francolí, per realitzar
activitats alienes als serveis als quals estan destinats.
A partir de la data d’inici de publicació de l’anunci d’aquesta licitació i fins el dia en què finalitziel termini
d’admissió de documentació, les empreses interessades podran visitar els locals i dependències en què
s’efectuarà la prestació del servei, així com comprovar el mobiliari iequipaments de que disposen, i a tal
efecte els responsables de cada centre els hi facilitaran l’oportuna autorització.
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5.2.- Freqüència.
El servei de neteja dels edificis públics municipals relacionats es realitzarà amb la freqüència mínima que
s’assenyala a continuació:
EDIFICI/INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL

QUADRE HORARI
PROPOSAT
Hores/setmana

CONTRACTE
Hores/any

1. OFICINES AJUNTAMENT PLAÇA DE
LA VILA

15,02

783,34

2. OFICINES AJUNTAMENT PLAÇA DE
L’ESGLÉSIA

7,43

387,56

3. OFICINES BRIGADA MUNICPAL

1,54

80,18

4. EDIFICI POLIVALENT CARRER DE LA
FONT

1,03

53,70

5. EDIFICI POLIVALENT DE L’ANTIC
HOSPITAL

40,54

2.113,94

6- COL·LEGI MARTÍ POCH

50,02

2.608,18

7. LLAR D’INFANTS MUNICIPAL

17,50

912,44

8. ESCOLA DE MÚSICA - EDIFICI DEL
CASAL

8,33

434,52

9. AUDITORI, ZONES DE PAS I SERVEIS
- EDIFICI DEL CASAL

6,13

319,53

10. TEATRE - EDIFICI DEL CASAL

3,84

200,09

11. PAVELLÓ - EDIFICI DEL CASAL

14,58

760,46

12. PAVELLÓ DAVID
ROVIRA
I
MINGUELLA - ZONA ESPORTIVA RIU
SEC

23,75

1.238,43

13. CAMP DE FUTBOL

1,75

91,38

14. LLAR DE JUBILATS

6,04

315,06

15. FORMACIÓ PER
A
EDIFICI ANTIC INSTITUT

ADULTS

11,38

593,10

16. TEATRE I SALA POLIVALENT DEL
CASALET - EDIFICI ANTIC INSTITUT

3,74

194,97

17. CEMENTIRI

2,04

106,53
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18. OFICINA DE TURISME I FASSINA

12,16

633,94

19. EDIFICI RECEPCIÓ COVA DE LA
FONT MAJOR

11,78

614,08

20. MICVÉ I SALA ANNEXA

1,64

85,73

21. ACCÉS I PLAFONS DEL CAMPANAR
DE L’ESGLÉSIA VELLA

1,03

53,49

22. SALA DEL VIDRIER

1,21

62,84

23. TORRE DEL CASTELL

1,41

73,27

243,90

12.716,77

DETALL DE TASQUES I FREQÜÈNCIES:
1. OFICINES AJUNTAMENT PLAÇA DE
LA VILA
Denominació de
tasques

Freqüència

Passar el tiràs
(mopa)

5 dies per
setmana

1,75

91,25

Fregar el terra

5 dies per
setmana

1,75

91,25

1,75

91,25

1,75

91,25

Hores/setmana

Hores/any

Neteja i
desinfecció dels
lavabos

5 dies per
setmana

Treure la pols al
mobiliari i
elements
decoratius

5 dies per
setmana

Neteja de
papereres

5 dies per
setmana

1,75

91,25

Repàs dels vidres

5 dies per
setmana

1,75

91,25

Repàs de la vorera
de la façana

5 dies per
setmana

1,75

91,25

Neteja de radiadors,
extintors, balcons i
baranes

setmanal

1,40

73,00

0,46

23,88

0,23

11,94

Neteja a fons de
vidres ,bastiments,
mosquiteres

mensual

Treure la pols dels
aparells de
climatització

mensual
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Neteja a fons de
les rajoles

bimensual

Neteja a fons de
les portes

bimensual

Neteja dels punts
de llum

trimestral

Neteja a fons del
mobiliari ,
elements
decoratius,
armaris

trimestral

Interval: TOT L’ANY

0,23

11,94

0,23

11,94

0,08

3,98

0,15

7,96

15,02

783,34

Hores/setmana

Hores/any

2. OFICINES AJUNTAMENT PLAÇA DE
L’ESGLÉSIA
Denominació de
tasques

Freqüència

Passar el tiràs
(mopa)

5 dies per
setmana

0,75

39,11

Fregar el terra

5 dies per
setmana

0,75

39,11

0,75

39,11

0,75

39,11

Neteja i
desinfecció dels
lavabos

5 dies per
setmana

Treure la pols al
mobiliari i
elements
decoratius

5 dies per
setmana

Neteja de
papereres

5 dies per
setmana

0,75

39,11

Repàs dels vidres

5 dies per
setmana

0,75

39,11

Repàs de la vorera
de la façana

5 dies per
setmana

0,75

39,11

Neteja de radiadors,
extintors, balcons i
baranes

setmanal

1,00

52,14

0,46

23,88

0,23

11,94

Neteja a fons de
vidres ,bastiments,
mosquiteres

mensual

Treure la pols dels
aparells de
climatització

mensual
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Neteja a fons de
les rajoles

bimensual

Neteja a fons de
les portes

bimensual

Neteja dels punts
de llum

trimestral

Neteja a fons del
mobiliari,
elements
decoratius,
armaris

trimestral

Cristal·lització
paviment

anual

Interval: TOT L’ANY

0,17

8,95

0,11

5,97

0,08

3,98

0,08

3,98

0,06

2,98

7,43

387,56

Hores/setmana

Hores/any

0,15

7,82

0,25

13,04

0,50

26,07

0,15

7,82

0,15

7,82

0,15

7,82

0,11

5,97

0,03

1,79

0,02

0,83

0,01

0,60

0,01

0,60

3. OFICINES BRIGADA MUNICIPAL
Denominació de
tasques

Freqüència

Passar el tiràs
(mopa)

setmanal

Fregar el terra

setmanal

Neteja i
desinfecció dels
lavabos

setmanal

Treure la pols al
mobiliari i
elements
decoratius

setmanal

Neteja de
papereres

setmanal

Repàs dels vidres

setmanal

Neteja a fons de
vidres ,bastiments,
mosquiteres

mensual

Treure la pols dels
aparells de
climatització

mensual

Neteja a fons de
les portes

trimestral

Neteja dels punts
de llum

trimestral

Neteja a fons del
mobiliari,
elements

trimestral
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decoratius,
armaris
Interval: TOT L’ANY

1,54

80,18

Hores/setmana

Hores/any

0,15

7,82

0,15

7,82

0,15

7,82

0,10

5,21

0,05

2,61

0,15

7,82

0,12

6,26

0,12

6,26

0,04

2,09

1,03

53,70

Hores/setmana

Hores/any

2,50

130,35

4. EDIFICI POLIVALENT CARRER DE
LA FONT
Denominació de
tasques

Freqüència

Passar el tiràs
(mopa)

setmanal

Fregar el terra

setmanal

Neteja i
desinfecció dels
lavabos

setmanal

Treure la pols al
mobiliari i
elements
decoratius

setmanal

Neteja de
papereres

setmanal

Repàs dels vidres

setmanal

Neteja de radiadors,
extintors, balcons i
baranes

trimestral

Neteja a fons de
vidres ,bastiments,
mosquiteres

trimestral

Treure la pols dels
aparells de
climatització

trimestral

Interval: TOT L’ANY
5. EDIFICI POLIVALENT DE L’ANTIC
HOSPITAL
Inclosa la sala polivalent, biblioteca,
arxiu, emissora de ràdio, despatxos i
zones de pas
Denominació de
tasques

Freqüència

Zones comuns i àrees de pas
Escombrar i fregar

5 dies per
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el terra

setmana

Neteja i
desinfecció dels
lavabos

5 dies per
setmana

Treure la pols al
mobiliari i
elements
decoratius

5 dies per
setmana

Neteja de
papereres
Repàs dels vidres

2,50

130,35

1,00

52,14

5 dies per
setmana

0,50

26,07

5 dies per
setmana

2,50

130,35

10,00

521,40

7,50

391,05

OAC (antic arxiu) i oficina tècnica
d’administració (antiga sala
polivalent)
Escombrar i fregar
el terra

5 dies per
setmana

Treure la pols al
mobiliari i
elements
decoratius

5 dies per
setmana

Neteja de
papereres

5 dies per
setmana

1,25

65,18

Repàs dels vidres

5 dies per
setmana

10,00

521,40

1,00

52,14

0,46

23,88

0,11

5,97

0,46

23,88

0,46

23,88

0,08

3,98

0,23

11,94

A tots els espais
Neteja de radiadors,
extintors, balcons i
baranes

setmanal

Neteja a fons de
vidres ,bastiments,
mosquiteres

mensual

Treure la pols dels
aparells de
climatització

mensual

Neteja a fons de
les rajoles

bimensual

Neteja a fons de
les portes

bimensual

Neteja dels punts
de llum

trimestral

Neteja a fons del

trimestral
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mobiliari ,
elements
decoratius,
armaris
Interval: TOT L’ANY

40,54

2.113,94

Hores/setmana

Hores/any

6. COL·LEGI MARTÍ POCH
Denominació de
tasques

Freqüència

Passar el tiràs
(mopa)

5 dies per
setmana

7,50

391,05

Fregar el terra

5 dies per
setmana

12,50

651,75

10,00

521,40

7,50

391,05

Neteja i
desinfecció dels
lavabos

5 dies per
setmana

Treure la pols al
mobiliari i
elements
decoratius

5 dies per
setmana

Neteja de
papereres

5 dies per
setmana

2,50

130,35

Repàs dels vidres
de l’entrada

5 dies per
setmana

2,50

130,35

Neteja de la
vorera de la
façana

setmanal
0,60

31,28

Neteja de radiadors,
extintors, balcons i
baranes

setmanal

2,00

104,28

1,83

95,51

0,69

35,81

0,92

47,75

0,57

29,85

0,15

7,96

Neteja a fons de
vidres, bastiments,
mosquiteres

mensual

Treure la pols dels
aparells de
climatització

mensual

Neteja a fons de
les rajoles dels
lavabos i passadís

bimensual

Neteja a fons de
les portes

bimensual

Neteja dels punts
de llum

trimestral
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Neteja a fons del
mobiliari ,
elements
decoratius,
armaris

trimestral

Neteja de
persianes

semestral

Cristal·lització
paviment

anual

Interval: TOT L’ANY

0,38

19,90

0,19

9,95

0,19

9,95

50,02

2.608,18

Hores/setmana

Hores/any

NOTA: En el període comprès entre l’1 de
Juliol i el 20 d’agost caldrà realitzar una
neteja general de cara al’inici del curs.
Així mateix desenvolupant-se en el
centre durantl’estiu altres activitats
caldrà realitzar
també una neteja de manteniment.
7. LLAR D’INFANTS MUNICIPAL
Denominació de
tasques

Freqüència

Passar el tiràs
(mopa)

5 dies per
setmana

2,50

130,35

Fregar el terra

5 dies per
setmana

4,25

221,60

3,75

195,53

2,50

130,35

Neteja i
desinfecció dels
lavabos

5 dies per
setmana

Treure la pols al
mobiliari i
elements
decoratius

5 dies per
setmana

Neteja de
papereres

5 dies per
setmana

0,50

26,07

Repàs dels vidres
de la entrada

5 dies per
setmana

1,25

65,18

Neteja del pati de
la façana

setmanal
1,00

52,14

Neteja de radiadors,
extintors, balcons i
baranes

setmanal

0,50

26,07

0,46

23,88

Neteja a fons de
vidres, bastiments,

mensual

Plaça de la Vila, 1
43440 L'Espluga de Francolí, Tarragona
T. 977 87 02 27 - 977 87 00 05
espluga@esplugadefrancoli.cat · esplugadefrancoli.cat

mosquiteres
Treure la pols dels
aparells de
climatització

mensual

Neteja a fons de
les rajoles

bimensual

Neteja a fons de
les portes

bimensual

Neteja dels punts
de llum

trimestral

Neteja a fons del
mobiliari ,
elements
decoratius,
armaris

trimestral

Neteja de
persianes

semestral

Cristal·lització
paviment

anual

Interval: TOT L’ANY

0,11

5,97

0,23

11,94

0,11

5,97

0,04

1,99

0,08

3,98

0,13

6,96

0,09

4,48

17,50

912,44

Hores/setmana

Hores/any

8. ESCOLA DE MÚSICA - EDIFICI DEL
CASAL
Denominació de
tasques

Freqüència

Passar el tiràs
(mopa)

5 dies per
setmana

1,25

65,18

Fregar el terra

5 dies per
setmana

1,50

78,21

1,50

78,21

0,50

26,07

Neteja i
desinfecció dels
lavabos

5 dies per
setmana

Treure la pols al
mobiliari i
elements
decoratius

5 dies per
setmana

Neteja de
papereres

5 dies per
setmana

0,50

26,07

Repàs dels vidres

5 dies per
setmana

0,50

26,07

1,00

52,14

Neteja de radiadors,
extintors, balcons i
baranes

setmanal
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Neteja a fons de
vidres, bastiments,
mosquiteres

mensual

Treure la pols dels
aparells de
climatització

mensual

Neteja a fons de
les rajoles

bimensual

Neteja a fons de
les portes

bimensual

Neteja dels punts
de llum

trimestral

Neteja a fons del
mobiliari ,
elements
decoratius,
armaris

trimestral

Neteja de
persianes

semestral

Cristal·lització
paviment

anual

Interval: TOT L’ANY

0,46

23,88

0,23

11,94

0,34

17,91

0,23

11,94

0,08

3,98

0,08

3,98

0,08

3,98

0,10

4,97

8,33

434,52

Hores/setmana

Hores/any

9. AUDITORI, ZONES DE PAS I
SERVEIS - EDIFICI DEL CASAL
Denominació de
tasques

Freqüència

Passar el tiràs
(mopa)

3 dies per
setmana

0,60

31,28

Fregar el terra

3 dies per
setmana

0,75

39,11

0,90

46,93

Neteja i
desinfecció dels
lavabos

3 dies per
setmana

Neteja de
papereres

3 dies per
setmana

0,30

15,64

Repàs de la vorera
de la façana

3 dies per
setmana

0,45

23,46

1,00

52,14

Auditori, amb
paviment
emmoquetat:
Repàs de la
moqueta,
aspirant si cal.

setmanal
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Treure la pols al
mobiliari i
elements
decoratius

setmanal

Repàs dels vidres

setmanal

Neteja de radiadors,
extintors, balcons i
baranes

setmanal

Neteja a fons de
vidres, bastiments,
mosquiteres

mensual

Neteja a fons de
les rajoles

bimensual

Neteja a fons de
les portes

bimensual

Neteja dels punts
de llum

trimestral

Neteja a fons del
mobiliari,
elements
decoratius ,
armaris

trimestral

Cristal·lització
paviment

anual

Interval: TOT L’ANY

0,15

7,82

0,20

10,43

0,50

26,07

0,46

23,88

0,34

17,91

0,23

11,94

0,08

3,98

0,08

3,98

0,10

4,97

6,13

319,53

Hores/setmana

Hores/any

0,20

10,43

1,00

52,14

0,50

26,07

0,50

26,07

10. TEATRE - EDIFICI DEL CASAL
Denominació de
tasques

Freqüència

Neteja de
papereres

setmanal

Àrea de públic,
paviment
emmoquetat:
Repàs de la
moqueta,
aspirant si cal

setmanal

Àrea de públic,
paviment de
terrazzo: Passar el
tiràs (mopa)

setmanal

Àrea de públic,
paviment de

setmanal
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terrazzo:Fregar el
terra
Escenari (inclou
laterals): Passar el
tiràs (mopa)

setmanal

Escenari (inclou
laterals): Fregar el
terra

setmanal

Treure la pols al
mobiliari i
elements
decoratius

setmanal

Neteja de radiadors,
extintors, balcons i
baranes

mensual

Treure la pols dels
aparells de
climatització, reixes
de ventilació i
similars

0,15

7,82

0,15

7,82

0,50

26,07

0,02

1,19

0,02

1,19

0,11

5,97

0,17

8,95

0,04

1,99

0,08

3,98

0,11

5,97

0,03

1,49

0,06

2,98

mensual

Neteja a fons de
les rajoles

bimensual

Neteja a fons de
les portes

bimensual

Neteja dels punts
de llum (aplics)
que siguin
accessibles

trimestral

Neteja a fons del
mobiliari,
elements
decoratius ,
armaris

trimestral

Sala de tècnic/a:
Passar el tiràs,
fregar, treure la
pols

trimestral

Sota escenari:
Passar el tiràs
(mopa)

quatrimestral

Sota escenari:
Fregar el terra

quatrimestral
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Aspirat general de
paviments
emmoquetats

semestral

Interval: TOT L’ANY

0,19

9,95

3,84

200,09

Hores/setmana

Hores/any

2,00

104,28

0,40

20,86

2,00

104,28

11. PAVELLÓ - EDIFICI DEL CASAL
Denominació de
tasques

Freqüència

Neteja i
desinfecció dels
lavabos

7 dies per
setmana

Neteja de
papereres

7 dies per
setmana

Passar el tiràs
(mopa) i fregar
paviments excepte
pista

2 dies per
setmana

Repàs de la vorera
de la façana

2 dies per
setmana

0,30

15,64

Escombrar i fregar
pista (màquina)

2 dies per
setmana

8,00

417,12

Treure la pols al
mobiliari i
elements
decoratius

setmanal

0,50

26,07

Repàs dels vidres

setmanal

0,15

7,82

Neteja de radiadors,
extintors, balcons i
baranes

setmanal

0,30

15,64

0,34

17,91

0,17

8,95

0,04

1,99

0,08

3,98

0,15

7,96

Neteja a fons de
les rajoles

bimensual

Neteja a fons de
les portes

bimensual

Neteja a fons de
vidres, bastiments,
mosquiteres

trimestral

Neteja dels punts
de llum

trimestral

Neteja a fons del
mobiliari,
elements
decoratius ,
armaris

trimestral
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Cristal·lització
paviment

anual

Interval: TOT L’ANY

0,15

7,96

14,58

760,46

Hores/setmana

Hores/any

5,00

260,70

5,00

260,70

1,00

52,14

1,25

65,18

8,00

417,12

0,50

26,07

1,50

78,21

0,30

15,64

0,34

17,91

0,17

8,95

0,27

13,93

0,11

5,97

0,15

7,96

12. PAVELLÓ DAVID ROVIRA I
MINGUELLA - ZONA ESPORTIVA RIU
SEC
Denominació de
tasques

Freqüència

Passar el tiràs
(mopa) i fregar
paviments exclòs
pista

7 dies per
setmana

Neteja i
desinfecció dels
lavabos

7 dies per
setmana

Neteja de
papereres

7 dies per
setmana

Repàs de
paviments
exteriors

7 dies per
setmana

Escombrar i fregar
pista (màquina)

setmanal

Treure la pols al
mobiliari i
elements
decoratius

setmanal

Repàs dels vidres

setmanal

Neteja de radiadors,
extintors, balcons i
baranes

setmanal

Neteja a fons de
les rajoles

bimensual

Neteja a fons de
les portes

bimensual

Neteja a fons de
vidres, bastiments,
mosquiteres

trimestral

Neteja dels punts
de llum

trimestral

Neteja a fons del
mobiliari,

trimestral
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elements
decoratius ,
armaris
Cristal·lització
paviment

anual

Interval: TOT L’ANY

0,15

7,96

23,75

1238,43

Hores/setmana

Hores/any

13. CAMP DE FUTBOL
Denominació de
tasques

Freqüència

Fregar el terra

2 dies per
setmana

0,60

31,28

Neteja i
desinfecció dels
lavabos

2 dies per
setmana

0,80

41,71

Neteja de
papereres

2 dies per
setmana

0,20

10,43

Neteja a fons de
vidres, rajoles,
portes, llums

trimestral
0,15

7,96

1,75

91,38

Hores/setmana

Hores/any

1,00

52,14

1,25

65,18

1,50

78,21

0,75

39,11

Interval: TOT L’ANY
14- LLAR DE JUBILATS
Denominació de
tasques

Freqüència

Passar el tiràs
(mopa)

5 dies per
setmana

Fregar el terra

5 dies per
setmana

Neteja i
desinfecció dels
lavabos

5 dies per
setmana

Treure la pols al
mobiliari i
elements
decoratius

5 dies per
setmana

Neteja de
papereres

5 dies per
setmana

0,50

26,07

Repàs dels vidres

5 dies per
setmana

0,50

26,07

0,10

5,21

Neteja de radiadors,
extintors, balcons i
baranes

setmanal
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Neteja a fons de
vidres ,bastiments,
mosquiteres

mensual

Treure la pols dels
aparells de
climatització

mensual

Neteja a fons de
les rajoles

bimensual

Neteja a fons de
les portes

bimensual

Neteja dels punts
de llums

trimestral

Neteja a fons del
mobiliari ,
elements
decoratius ,
armaris

trimestral

Neteja de
persianes

semestral

Cristal·lització
paviment

anual

Interval: TOT L’ANY

0,11

5,97

0,05

2,39

0,11

5,97

0,06

2,98

0,02

0,80

0,04

1,99

0,02

0,99

0,04

1,99

6,04

315,06

Hores/setmana

Hores/any

1,50

78,21

2,25

117,32

1,50

78,21

15. FORMACIÓ PER A ADULTS EDIFICI ANTIC INSTITUT
Denominació de
tasques

Freqüència

Passar el tiràs
(mopa)

3 dies per
setmana

Fregar el terra

3 dies per
setmana

Treure la pols al
mobiliari i
elements
decoratius

3 dies per
setmana

Neteja de
papereres

3 dies per
setmana

0,45

23,46

Repàs dels vidres
de la entrada

3 dies per
setmana

0,60

31,28

Neteja i
desinfecció dels
lavabos

3 dies per
setmana
2,25

117,32

Neteja de la
vorera de la

setmanal
0,15

7,82
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façana
Neteja de radiadors,
extintors, balcons i
baranes

setmanal

Neteja a fons de
vidres ,bastiments,
mosquiteres

mensual

Treure la pols dels
aparells de
climatització

mensual

Neteja a fons de
les rajoles dels
lavabos i passadís

bimensual

Neteja a fons de
les portes

bimensual

Neteja dels punts
de llums

trimestral

Neteja a fons del
mobiliari,
elements
decoratius,
armaris

trimestral

Neteja de
persianes

semestral

Cristal·lització
paviment

anual

INTERVAL: TOT L’ANY

0,50

26,07

0,92

47,75

0,11

5,97

0,34

17,91

0,23

11,94

0,08

3,98

0,23

11,94

0,08

3,98

0,19

9,95

11,38

593,10

Hores/setmana

Hores/any

16. TEATRE I SALA POLIVALENT DEL
CASALET - EDIFICI ANTIC INSTITUT
Denominació de
tasques

Freqüència

Neteja de
papereres

2 dies per
setmana

0,40

20,86

Neteja i
desinfecció dels
lavabos

2 dies per
setmana

1,00

52,14

Passar el tiràs
(mopa)

setmanal
0,30

15,64

Fregar el terra

setmanal

0,50

26,07

Treure la pols al
mobiliari i
elements

setmanal
0,20

10,43

Plaça de la Vila, 1
43440 L'Espluga de Francolí, Tarragona
T. 977 87 02 27 - 977 87 00 05
espluga@esplugadefrancoli.cat · esplugadefrancoli.cat

decoratius
Neteja de radiadors,
extintors, balcons i
baranes

mensual

Treure la pols dels
aparells de
climatització, reixes
de
ventilació i
similars

mensual

Aspirat i neteja
general de
moquetes

mensual

Sala de tècnic/a:
Passar el tiràs,
fregar, treure la
pols

mensual

Sala de material
tècnic sota cabina:
Passar el tiràs,
fregar, treure pols

bimensual

Neteja a fons de
les rajoles

bimensual

Neteja a fons de
les portes

bimensual

Escenari, inclosos
laterals caixa
escènica: Passar el
tiràs (mopa)

trimestral

Escenari, inclosos
laterals caixa
escènica: Fregar el
terra

trimestral

Neteja dels punts
de llum (aplics)
que siguin
accessibles

trimestral

Neteja a fons del
mobiliari,
elements
decoratius ,
armaris

trimestral
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0,02

1,19

0,03

1,79

0,46

23,88

0,12

6,00

0,03

1,43

0,17

8,95

0,06

2,98

0,15

7,82

0,15

7,82

0,08

3,98

0,08

3,98

Interval: TOT L’ANY

3,74

194,97

17. CEMENTIRI
Denominació de
tasques

Freqüència
Hores/setmana

Hores/any

Passar el tiràs
(mopa)

2 dies per
setmana

0,30

15,64

Fregar el terra

2 dies per
setmana

0,50

26,07

0,60

31,28

0,30

15,64

0,20

10,43

0,11

5,97

0,03

1,49

2,04

106,53

Neteja i
desinfecció dels
lavabos

2 dies per
setmana

Treure la pols al
mobiliari i
elements
decoratius

2 dies per
setmana

Neteja de
papereres

2 dies per
setmana

Neteja a fons de
vidres , rajoles ,
portes , llums

trimestral

Cristal·lització
paviments

anual

Interval: TOT L’ANY
18. OFICINA DE TURISME I FASSINA
Denominació de
tasques

Freqüència

Passar el tiràs
(mopa)
Fregar el terra

Hores/setmana

Hores/any

7 dies per
setmana

2,10

109,49

7 dies per
setmana

2,80

145,99

2,10

109,49

1,05

54,75

Neteja i
desinfecció dels
lavabos

7 dies per
setmana

Treure la pols al
mobiliari i
elements
decoratius

7 dies per
setmana

Neteja de
papereres

7 dies per
setmana

0,70

36,50

Repàs dels vidres
de la entrada

7 dies per
setmana

1,75

91,25
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Repàs de la
vorera de la
façana

7 dies per
setmana

Neteja
d’extintors,
balcons i baranes

setmanal

Neteja a fons de
vidres,
bastiments,
mosquiteres

mensual

Treure la pols
dels aparells de
climatització

mensual

Neteja a fons de
les rajoles

bimensual

Neteja a fons de
les portes

bimensual

Neteja dels punts
de llum

trimestral

Neteja a fons del
mobiliari,
elements
decoratius,
armaris

trimestral

Neteja a fons de
vidres i
bastiments de
planta primera

semestral

Neteja de
persianes/cortines

semestral

Cristal·lització

anual

Interval: TOT L’ANY

0,70

36,50

0,10

5,21

0,34

17,91

0,07

3,58

0,06

2,98

0,03

1,79

0,02

0,80

0,05

2,39

0,16

8,34

0,04

1,99

0,10

4,97

12,16

633,94

Hores/setmana

Hores/any

1,75

91,25

2,45

127,74

3,50

182,49

19. EDIFICI RECEPCIÓ COVA DE LA
FONT MAJOR
Denominació
de tasques

Freqüència

Passar el tiràs
(mopa)

7 dies per setmana

Fregar el terra

7 dies per setmana

Neteja i
desinfecció

7 dies per setmana
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dels lavabos –
Edifici
Treure la pols
al mobiliari i
elements
decoratius

7 dies per setmana

Neteja de
papereres

7 dies per setmana

Neteja de
radiadors,
extintors,
balcons i
baranes

setmanal

Neteja a fons
de vidres,
bastiments,
mosquiteres

mensual

Treure la pols
dels aparells
de
climatització

mensual

Neteja a fons
de les
pantalles i
suports
audiovisuals Cova

mensual

Neteja a fons
de les rajoles

bimensual

Neteja a fons
de les portes

bimensual

Neteja dels
punts de llum

trimestral

Neteja a fons
del mobiliari,
elements
decoratius,
armaris

trimestral

Interval: TOT L’ANY

1,40

73,00

0,70

36,50

0,75

39,11

0,23

11,94

0,09

4,78

0,58

29,98

0,10

5,37

0,11

5,97

0,04

1,99

0,08

3,98

11,78

614,08

Hores/setmana

Hores/any

20. MICVÉ I SALA ANNEXA(RUTA
TEMPLERA I HOSPITALERA)
Denominació de
tasques

Freqüència
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Escombrar el
terra

2 dies per setmana

Fregar el terra

2 dies per setmana

Repàs de la
vorera de la
façana

2 dies per setmana

Neteja i
desinfecció dels
lavabos

2 dies per setmana

Treure la pols al
mobiliari i
elements
decoratius

mensual

Neteja a fons de
les rajoles

trimestral

Neteja a fons de
vidres (incl.
Micvé), portes,
llums

trimestral

Neteja a fons
del mobiliari,
elements
decoratius,
armaris

trimestral

Interval: TOT L’ANY

0,20

10,43

0,30

15,64

0,30

15,64

0,60

31,28

0,07

3,58

0,02

1,19

0,08

3,98

0,08

3,98

1,64

85,73

Hores/setmana

Hores/any

21. ACCÉS I PLAFONS DEL
CAMPANAR DE L’ESGLÉSIA VELLA
(RUTA TEMPLERA I HOSPITALERA)
Denominació de
tasques

Freqüència

Escombrar el
terra

2 dies per
setmana

0,30

15,64

Fregar el terra

2 dies per
setmana

0,40

20,86

0,20

10,43

0,06

2,98

0,04

1,99

Repàs de la
vorera de la
façana

2 dies per
setmana

Treure la pols al
mobiliari i
elements
decoratius

mensual

Neteja a fons de
les rajoles

trimestral
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Neteja a fons de
vidres, portes,
llums

trimestral

Neteja a fons del
mobiliari,
elements
decoratius,
armaris

trimestral

Interval: TOT L’ANY

0,02

0,80

0,02

0,80

1,03

53,49

22. SALA DEL VIDRIER
(RUTA TEMPLERA I HOSPITALERA)
Denominació de
tasques

Freqüència

Escombrar el
terra
Fregar el terra

Hores/setmana

Hores/any

2 dies per
setmana

0,30

15,64

2 dies per
setmana

0,40

20,86

0,20

10,43

0,11

5,97

0,04

1,99

0,08

3,98

0,08

3,98

1,21

62,84

Hores/setmana

Hores/any

Repàs de la
vorera de la
façana

2 dies per
setmana

Treure la pols al
mobiliari i
elements
decoratius

mensual

Neteja a fons de
les rajoles

trimestral

Neteja a fons de
vidres, portes,
llums

trimestral

Neteja a fons del
mobiliari,
elements
decoratius,
armaris

trimestral

Interval: TOT L’ANY
23. TORRE DEL CASTELL
(RUTA TEMPLERA I HOSPITALERA)
Denominació de
tasques

Freqüència

Escombrar el
terra

2 dies per
setmana

0,30

15,64

Fregar el terra

2 dies per

0,50

26,07
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setmana
Repàs de la
vorera de la
façana

2 dies per
setmana

Treure la pols al
mensual
mobiliari i elements
decoratius
Neteja a fons de
les rajoles
trimestral
Neteja a fons de
vidres, portes,
llums

trimestral

Neteja a fons del
mobiliari,
elements
decoratius,
armaris

trimestral

Interval: TOT L’ANY

0,30

15,64

0,11

5,97

0,04

1,99

0,08

3,98

0,08

3,98

1,41

73,27

L’empresa adjudicatària haurà de fer-se càrrec del servei de subministrament de contenidors per productes
higiènics en els lavabos de les dones dels diferents edificis municipals, així com del seu manteniment
mensual i la gestió correcte dels residus.
Els dispensadors o suports dels diferents consumibles, hauran de ser substituïts per l’adjudicatari en cas
de necessitat.
En l’oferta tècnica, les empreses hauran d’establir un programa de neteja per cada centre,especificant
l’horari, procediment de neteja en funció de les superfície a netejar i productes utilitzats.
En cas que sigui necessari, es negociarà amb l’empresa i els tècnics municipals l’horari de neteja proposat
inicialment en les diferents dependències.
Un cop finalitzat el primer trimestre, es reuniran els responsables de l’empresa adjudicatària i els tècnics
municipals, per avaluar el programa i en cas que sigui necessari, realitzar les modificacions pertinents per
millorar el servei.
5.3.- Premisses bàsiques.
Els treballs de neteja dels edificis públics municipals s’hauran de realitzar de manera que s’obtingui un nivell
de netedat adient amb el caràcter públic dels serveis que en ells es desenvolupen.
La totalitat d’espais i dependències incloses en el servei han d’ésser netejades sense excepció, la
inobservança o defectuós acompliment d’alguna d’aquelles obligacions, serà considerat com a falta i, en
conseqüència, podrà sancionar-se.
Els treballs es faran tenint especial cura de no interferir per a cada indret l’horari d’utilització habitual de les
dependències.
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5.4.- Organització del servei.
El licitador descriurà detalladament els procediments, els tractaments, les freqüències i les eines a emprar.
El servei de neteja dels edificis públics municipals es realitzarà preferentment sempre que sigui possible
de 7:00h a 19:00h, de tal manera que en el moment de desenvolupar la funció pública es trobi en perfectes
condicions de netedat. Exceptuant els centres docents on la neteja s’haurà de fer fora de l’horari docent.
Els licitadors proposaran un horari detallat de prestació d’aquest Servei de Neteja per a cadascun dels
edificis inclosos, en virtut de les particularitats de cadascun i que permeti complir amb tot allò que s’exigeix
en el present Plec de Clàusules.
En el cas de les escoles i col·legis públics, coincidint amb les vacances de Nadal i de Setmana Santa, es
farà una neteja a fons per tal que, en reprendre les activitats escolars, es trobin en perfectes condicions de
neteja. També es farà immediatament abans de l’inici del curs escolar.
En els edificis i dependències municipals, es faran així mateix, un mínim de dues neteges intensives
coincidint amb els períodes tradicionals de menys afluència de personal(vacances de Nadal i vacances
d’estiu). Caldrà detallar les tasques de neteja a fonsque es realitzaran en aquests períodes.
En el Pavelló del Casal, Pavelló David Rovira i Minguella i Camp de futbol (instal·lacions núm. 9, 10 i 11) es
realitzarà diàriament (si hi ha activitat) la neteja de dutxes, lavabos, vestuaris i passadissos. En el Teatre
del Casal, la neteja de vestuaris i lavabos anirà en funció de la programació dels diferents actes.
L’empresa adjudicatària abans de l’inici del contracte haurà de facilitar còpia del Pla de Treball i del Pla de
Prevenció de Riscos Laborals (referit a neteja i desinfecció), i un cop aprovat per l’Ajuntament es facilitarà
una còpia per cada centre a netejar.
Donades les especials característiques de les dependències de turisme (instal·lacions núm. 16 a 21) la
neteja en aquestes dependències s’hauran de consensuar amb la Direcció i la Regidoria.
El contractista no podrà disminuir el nivell de servei que proposi, sense que prèviament hagi estat
expressament autoritzat per l’òrgan de contractació, però estarà obligat a introduir aquelles modificacions
que se li ordenin per part del responsable del contracte, que no suposin un increment del cost econòmic del
contracte per a l’Ajuntament.
A més el contractista haurà d’elaborar un informe proposant millores en el servei. En cas de no fer-ho és
penalitzarà amb un 1% de la facturació mensual.
El licitador proposarà unes freqüències de visites i control mensual als centres per part del responsable del
servei on s’omplirà un quadre de control revisant les prestacions mínimesindicades prèviament, aquest
quadre de control haurà d’anar signat amb l’acord de la valoració per el responsable del centre i del servei.
S’entregarà a l’Ajuntament la primera setmana de cada mes. En cas de no fer-ho és penalitzarà amb un 1%
de la facturació mensual.
5.5.-Situacions d’emergència.
L’empresa adjudicatària haurà de disposar d’un equip amb disponibilitat per poder donar un servei de neteja
posterior a qualsevol actuació d’emergència que es pugui produir en els diferents edificis que son objecte
de contracte.
Per tal de donar una resposta eficient i ràpida, caldrà disposar del personal especialista necessari i la
maquinaria adient, per fer front a les diferents situacions que es puguin produir com per exemple:
inundacions d’equipaments per fuites d’aigua , incendis, neteja per finalització d’obra...etc.
5.6.- Vestuari del personal.
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Tot el personal afecta al servei, haurà d’anar perfectament uniformat amb un vestuari quehaurà
d’ésser prèviament autoritzat per l’Ajuntament.
Els uniformes s’hauran de reposar amb la periodicitat necessària en ordre a procurar que noevidenciïn
el natural desgast per l’ús.
5.7.- Material i eines adscrits.
Els licitadors hauran de fer constar de manera expressa i detallada en les pliques, el material, les eines i
maquinària que consideren necessari adscriure al servei.
En els casos que calgui s’haurà d’aportar també justificants de: la data de compra de l’element, anteriors
propietaris, estat d’ús, fotografia i, en general, totes aquelles dades que es considerin necessàries per
subministrar el màxim de coneixement del material.
El material de neteja en els col·legis i dependències en general, es mantindrà etiquetat i en un lloc adient,
amb la finalitat d’evitar accidents. En el magatzem de productes i estris de neteja, s’hauran de guardar les
diferents fitxes tècniques i de seguretat dels productes utilitzats.
Els elements afectes al servei, hauran d’ésser de les característiques adequades als usos necessaris en els
diferents edificis i dependències a actuar.
El contractista haurà de disposar dels elements de reserva que calguin, a l’objecte de poder resoldre
qualsevol contingència o avaria que pogués entorpir la bona marxa del servei.
5.8.- Productes de neteja
S’estableix un seguit d’indicacions generals sobre els productes que l’empresa adjudicatària haurà d’aportar
per a la correcta realització del servei de neteja dels centres:

•

Els productes i materials a emprar hauran d’estar adequadament envasats i dur impresa l’etiqueta
corresponent. Aquest punt serà igualment aplicable als envasos utilitzats per al traspàs de productes.
Tanmateix hauran d’ésser de reconeguda qualitat per a la neteja de les dependències objecte d’aquest
contracte, en quant a tipus de paviment, mobiliari i accessoris varis que es troben en les dependències.

•

Els productes i materials a utilitzar hauran de dur imprès visiblement, el procediment necessari per a
un ús correcte, manera d’aplicació i condicions de manipulació, així com les condicions de seguretat
que li són pròpies als envasos i el grau de perillositat de cadascun dels productes, degudament indicat
segons icones estàndard.

•

Serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària, l’adient emmagatzematge, reposició i conservació dels
productes que es mantinguin en els espais habilitats a l’efecte per l’Ajuntament de L’Espluga de
Francolí.

Al pressupost del servei de neteja dels centres s’inclou també el subministrament del material específic de
reposició (consumibles) als lavabos: paper higiènic, papereres, contenidors de material d’higiene femenina,
tovalloles de paper i sabó; essent la pròpia empresa la responsable de l’aprovisionament (compra,
col·locació i reposició diària de cel·luloses i sabons en els dispositius finals (dispensadors), garantint en tot
moment la seva existència.
També s’inclou al pressupost la compra, subministrament i reposició de les bosses de residus, demida
petita (52 x 60cm) i de mida gran (90 x 115cm), així com les bosses de residus d’orgànica necessàries per
a recollir aquesta fracció.
L’empresa adjudicatària haurà de disposar constantment d’un stock mínim de reposició, que garanteixi les
existències per un espai de temps mínim d’una setmana. Com a mesures mediambientals
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complementàries, tant el sabó com el paper higiènic i els tovallons seran biodegradables.
El seu incompliment es penalitzarà de conformitat amb el previst en la clàusula vintena del Plec de clàusules
administratives particulars.
L’aigua i l’electricitat necessàries seran facilitades per l’Ajuntament de L’Espluga de Francolí.
5.9.- Material auxiliar i complementari.
El contractista del servei haurà de disposar de tots els materials i mitjans auxiliars i complementaris
(escales, galledes, mànegues, etc.) que siguin necessaris per a la correcta prestació dels serveis, així com
eines i maquinària que puguin millorar l’eficiència del servei.
5.10.- Material fungible.
El contractista haurà de facilitar als operaris del servei, tot aquell material fungible que es precisi per a dur
a terme el servei de neteja dels edificis públics municipals (escombres, baietes, bosses de plàstic, paper
higiènic, entre d’altres).
L’aprovació dels materials a utilitzar, dosificacions i qualitat, quan s’escaigui, correspondrà al responsable
del contracte previ informe emès per aquest.
Sempre que sigui possible es disposarà d’un petit estoc de materials a cada centre o dependència, a fi que
en cap moment el personal en resti mancat. Aquest estoc es fixa, com a mínim, en el necessari per a tota
una quinzena de feina, en el ben entès que mentre es vagi utilitzant s’ha d’anar reposant.
ORGANITZACIO DEL SERVEI

6.

6.1.- Proposta organitzativa.
De manera prèvia a l’inici de la prestació del servei, el contractista presentarà la seva proposta organitzativa
per justificar els mitjans emprats per complir amb el servei i que constarà com a mínim de:

-

Organigrama detallat del conjunt de personal directe i indirecte.

-

Organització i personal relacionat amb els serveis interns de:

Relació dels llocs de comandament previstos a tots els nivells, amb les seves funcions generals.
Proposta d’enquesta a realitzar trimestralment als centres per part del responsable del centre o
persona en qui delegui, com a sistema de control de qualitat amb proposta de penalització
econòmica en funció dels resultats.

•
•
•
•

Manteniment de les instal·lacions fixes i del material.
Planificació operativa de la neteja i mètodes de control emprats.
Gestió de personal i assegurances socials.
Altres.

6.2.- Planificació operativa.
A de la seva organització, el contractista haurà de preveure e l dispositius per a la planificació
operativa a través d’un interlocutor únic, que permeti:

-

Amb un temps de resposta curt, ajustar les tasques a realitzar a les necessitats del moment, i entre
elles les demanades per l’Ajuntament.

-

Tenir sempre en compte qualsevol paràmetre, eina i tecnologia que pugui augmentar la productivitat
i la qualitat de les prestacions.
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-

7.

Proporcionar a temps totes les dades demanades per l’Ajuntament per portar a terme controls dels
serveis, així com d’oportuna justificació dels serveis realitzats.

MITJANS PER A LA PRESTACIO DEL SERVEI
7.1.- Encarregat del servei

El contractista proposarà per a l’organització i control de les tasques del contracte, un encarregat del servei.
L’encarregat del servei serà interlocutor tècnic vàlid i responsable de facilitar a l’Ajuntament la informació
que precisi el responsable del contracte, i tota aquella prevista en els plecs.
L’encarregat haurà de poder tenir capacitat decisòria en tots els aspectes de l’execució d’aquest contracte.
En cas de no poder assistir l’interlocutor habitual per un temps perllongat, l’empresa facilitarà un altre
interlocutor per mantenir les reunions periòdiques amb els tècnics municipals.
Es realitzarà mensualment una reunió en la qual assistirà un tècnic municipal o regidor competent i
l’encarregat del servei. En dita reunió l’encarregat del servei, lliurarà el resum setmanal dels treballs
realitzats i de les incidències, que es guardaran en un arxiu perquè a la finalització del contracte, els tècnics
municipals avaluïn el servei.
L’encarregat del servei aixecarà un acta que posteriorment lliurarà a la resta d’assistents.
Totes les indicacions respecte al que l’ajuntament cregui necessari, seran adreçades a l’encarregat de
l’execució per part de l’empresa adjudicatària, sens perjudici de poder-les adreçar directament a la Direcció
de la mateixa.
7.2.- Plantilla de personal
El contractista haurà de disposar de tot el personal necessariper a garantir la correcta prestació dels
serveis, fent constar el personal a subrogar que hi consta a l’annex I adjunt.
El contractista, en la seva proposta, expressarà clarament la plantilla de personal fixa assignada
exclusivament al contracte de l’Ajuntament de L’Espluga de Francolí, amb la seva dedicació, així com la del
personal que no sigui exclusiu amb indicació en aquest cas de la part de vinculació que s’escaigui,
especificant pels llocs de treball que es proposen, denominació, categoria inaturalesa temporal o indefinida
d’aquests. Així mateix el contractista haurà de disposar dels operaris de reserva que siguin necessaris per
poder cobrir de manera immediata, baixes per malaltia, vacances, etc. L’adjudicatari no podrà modificar
aquesta plantilla sense acord exprés del Ple Municipal de l’Ajuntament. Així mateix, quan es produeixi
alguna necessitat urgent i/o extraordinària, la mateixa s’atendrà reassignant el personal disponible pel
temps que siguiprecís.
Durant la vigència del contracte, l’empresa adjudicatària dels serveis, no podrà modificar el nombre
d’operaris ni modificar l’organització del personal adscrit als serveis, sense l’expressa autorització escrita
de l’Ajuntament.
Aquesta clàusula s’interpretarà de conformitat amb la clàusula 7 del plec de clàusules administratives
particulars.
7.3.- Drets i deures del personal.
El contractista està obligat a complir amb tot el personal adscrit al contracte en tot allò que preveu la
legislació vigent en matèria laboral i de seguretat i higiene en el treball.
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El contractista es farà responsable de la manca de netedat, decòrum, uniformitat en elvestir, o de la
descortesia i mal tracte que el personal observi amb l’usuari i amb el veïnat en general. En aquest aspecte,
l’Ajuntament ostentarà el dret (podent imposar-se, a més, la corresponent sanció al contractista) de separar
del servei o qualsevol treballador del contracte, que pel seu comportament donés motius per a tal fet.
Aquesta clàusula s’interpretarà de conformitat amb la clàusula 7 del plec de clàusules administratives
particulars.
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ANNEX I. PERSONAL A SUBROGAR PER PART DE L’EMPLEADOR

- Dades actualitzades a 17/01/2022 facilitades per les empreses que actualment ofereixen el servei.
- És d'aplicació el conveni col·lectiu de treball del sector de la neteja d'edificis i locals de Catalunya.
TIPUS
HORES/SET. ANTINGUITAT TRIENNIS CATEGORIA SALARI BRUT ANUAL
CONTRACTE

PERSONAL

ID

RESPONSABLE D'EQUIP*

MFM

189

33

01/06/2009

4

Resp. Equip

16.858,70 €

OPERARI/A -1*

MCRR

100

40

27/12/2004

5

Netejador/a

18.310,32 €

OPERARI/A -2*

GSS

200

30

19/01/2005

5

Netejador/a

13.037,59 €

OPERARI/A -3*

MJA

289

12,5

01/06/2009

4

Netejador/a

5.067,98 €

OPERARI/A -4*

APP

289

0,5

27/09/2016

1

Netejador/a

202,80 €

OPERARI/A -5*

MCSI

289

34

01/07/2020

0

Netejador/a

13.784,47 €

OPERARI/A -6*

MLFR

200

22

20/09/2021

0

Netejador/a

8.919,41 €

OPERARI/A -7*

CCG

289

12

09/05/2017

1

Netejador/a

5.029,50 €

OPERARI/A -8*

CGR

200

10,5

01/06/2015

2

Netejador/a

4.595,25 €

*No hi ha pactes en vigor aplicables entre els treballador l'empresa.
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