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CONTRACTE ADMINISTRATIU DE PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
NETEJA
DE
LES
DEPENDÈNCIES
MUNICIPALS
DE
L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DE BESORA.
A Sant Quirze de Besora, a la data d’atorgament i formalització electrònica
que consten en aquest document, amb intervenció d’aquesta Secretaria
Municipal,

COMPAREIXEN:
D’una part, el senyor David Solà Rota, de qui s’omet el detall de les seves
dades personals perquè compareix en qualitat d'Alcalde- President i en nom
i representació de l'Ajuntament de Sant Quirze de Besora.
D’altra part, la senyora Dolores Bas Payan, major d’edat, casada, amb
DNI/NIF número 33.935.473-P, en nom i representació de l’empresa
“NETEGES NIFIDUS, S.L.”, amb C.I.F. número B-64165384, amb domicili
al carrer Ausias March, número 3, 08570 de Torelló (Barcelona).

OBJECTE I FINALITAT:
El present contracte de serveis té com objecte i finalitat la prestació del
Servei de Neteja dels Locals i Dependències Municipals, de conformitat amb
el contingut del Plec de Clàusules Administratives Particulars i Tècniques
aprovades per l’Ajuntament, i el contingut de la oferta i proposició
presentades per “Neteges Nífidus, S.L.”, que regeixen aquest contracte.
L’àmbit físic o territorial del contracte comprèn els següents locals i
dependències municipals:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Escola Segimon Comas (c/ Mestre Quer,11)
Piscina Municipal (c/Mestre Quer, 16)
Pavelló Municipal (c/Mestre Quer, 20)
Vestidors del Camp de Futbol (passeig de La Verneda, s/n)
Cooperativa Unió d’Amics (c/ Joan Baptista Espadaler, 10)
Local Centre de Dia (c/ Joan Baptista Espadaler, 8)
Magatzem Plaça Bisaura (sota Plaça Bisaura)
Jutjat de Pau (plaça Òmnium Cultural, 1- Baixos)
Pisos llogats plaça Òmnium Cultural ( 2 pisos: núm.1, 2n-1r i núm. 2, 1r-2n)
Cementiri Municipal (ctra. de Vidrà, 31).
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Biblioteca Pompeu Fabra (Ctra. Berga, S/N bloc C, 1r pis)
Local de Caritas (Cr. Mestre Quer, S/N davant del pavelló municipal)
Ajuntament i Serveis Tècnics (Plaça Major)

ANTECEDENTS DEL CONTRACTE:
1.Per Decret d’Alcaldia de data 1 de febrer de 2022 es va aprovar la pròrroga
del contracte administratiu del Servei de Neteja de les Dependències
Municipals, antic contracte de data 1 de febrer de 2019, fins a l’atorgament
i signatura del nou contracte (l’actual), amb una data màxima d’aquesta
pròrroga de quatre mesos, fins el 30 de maig de 2022.

2.En data 06/02/2022, el senyor Alcalde aprova la Memòria acreditativa de
la necessitat de contractar la prestació del Servei de Neteja de les
Dependències Municipals.
3.Per Decret núm. 2022/24, de 8 de febrer, s’aprova l’expedient de
contractació, que inclou, entre d’altres punts, la relació o llistat dels locals o
dependències que són objecte del present contracte, l’aprovació del Plec de
Clàusules Administratives Particulars i Tècniques que regeixen la present
contractació, l’existència de consignació pressupostaria i aprovació de la
despesa del contracte, i l’obertura del procediment d’adjudicació.
4.l’Anunci de licitació del contracte s’ha publicat a la pàg. web de
l’Ajuntament, en el Perfil del Contractant, en el e-Tauler Electrònic i en el
Tauló d’Anuncis.

5. En dates 16/03/2021 i 28/03/2022, es realitzen les Actes de la Mesa de
Contractació d’obertura dels sobres digitals de les ofertes presentades,
requeriment d’informes de valoració i de la proposta d’adjudicació del
procediment de contractació, proposant a l’empresa “NETEGES NIFIDUS,
S.L.”, amb NIF: B-64165384, com a adjudicatària d’ordre núm. 1, d’acord
amb les Actes de la Mesa de Contractació i amb l’informe de valoració dels
Serveis Tècnics Municipals de data 25 de març de 2022.
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6.El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 29 de març de 2022, és
informat i assabentat de la nova contractació d’aquest servei.
7.El procediment de contractació i la licitació s’han desenvolupat conforme
a allò disposat als articles 116, 117, 131 i 156 i ss de la LCSP, i no s’han
presentat al·legacions ni reclamacions durant la present licitació.
8. En data 06/04/2022, núm. Registre d’Entrada E-2022-862, l’empresa
“NETEGES NIFIDUS, S.L.” ha presentat a l’Ajuntament la documentació
necessària per a procedir a l’adjudicació i formalització del contracte, havent
constituït la garantia definitiva del contracte en data 08/04/2022 per import
de 4.991,10€, mitjançant transferència bancària realitzada per l’entitat
BBVA en data 07/04/2022 i que resta ingressada a la Caixa de la Corporació
Municipal, compte corrent núm..... 10653, de l’entitat “Caixabanc”.

9. Aquesta corporació local, per Decret núm. 2022/83, del dia 06/04/2022,
va aprovar la resolució d’adjudicació i formalització del contracte, haventse notificat a totes les empreses licitadores.
10.En data 11 de maig de 2022, ha finit el termini d’interposició del Recurs
Especial en matèria de contractació.

11.Tot el que s'ha transcrit concorda amb els seus originals i amb l'expedient
corresponent al qual em remeto.

PACTES:

Primer.- PARTS CONTRACTANTS I OBJECTE DEL CONTRACTE:
L’Ajuntament de Sant Quirze de Besora contracta amb l’empresa “Neteges
Nifidus, S.L.”, amb NIF: B-64165384, la prestació del Servei de Neteja
Viària de les Dependències Municipals de l’Ajuntament de Sant Quirze de
Besora, de conformitat amb els Plecs de Clàusules Administratives
Particulars i Tècniques que regeixen el present contracte de serveis, i d’acord
també a les propostes tècniques i econòmiques incloses en la proposició
presentada per l’adjudicatari en la seva oferta, que son: -Oferta millores:
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100,00 Hores anuals sense càrrec, i el -Preu hora sobrevinguda= 12,39 +
(IVA)= 15,00€/H, i a l’expedient instruït.
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Segon.- PREU DEL CONTRACTE:
El preu del contracte és de 99.822€+ IVA 21% -20.963,19€- = 120.785,19€,
IVA inclòs, referit a la totalitat de vigència del contracte (3 anys), equivalents
a 33.274,00€+ IVA 21% -6.987,73€=40.261,73€ a l’any, i a 2.772,84+ IVA
21%- 582,30 = 3.555,14 euros al mes i per durant tota la vigència del
contracte, llevat del supòsit que es produeixi una minoració o disminució en
la prestació del servei.
L’import serà abonat a l’empresa contractista, contra factures electròniques
emeses mensualment i que contindran les hores i feines efectivament
realitzades en aquell període, i per mesos vençuts, mitjançant ingrés o
transferència bancària a la compte que designi el contractista. S’abonaran
exclusivament les hores i feines realment i efectivament realitzades en el
marc de l’adjudicació, un cop aprovades les factures per l’òrgan municipal
competent.
El règim de pagament de les factures és el regulat a les Clàusules III,
penúltim i últim apartats, i XXIII del PCAP.

Tercer.- DURADA DEL CONTRACTE:
El present contracte te una durada i efectes de tres anys a comptar des del dia
1 de juny de 2022, en què inicia efectes i aplicació, i fins el dia 30 de maig
de 2025, en que restarà extingit.
Quart.- PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ:
l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora ostenta la prerrogativa d’interpretar
el contracte, resoldre els dubtes que sorgeixen en el seu compliment,
modificar-lo per raó d’interès públic, declarar la responsabilitat imputable al
contractista arrel de l’execució del contracte, suspendre l’execució, acordar
la seva resolució i determinar els efectes d’aquesta. Igualment, l’Ajuntament
ostenta les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades pel
contractista durant l’execució del contracte, d’acord amb la LCSP.
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Cinquè.-DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS:
A)A la Clàusula III del PCAP s’estableixen les següents prescripcions, que
es transcriuen tot seguit:
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“(...) III.- SERVEIS A REALITZAR I HORES DE NETEJA:
En tots els locals i dependències, a més a més d’allò que s’estableix en els
apartats següents d’aquest plec, la neteja compren: Treure la pols;
l’escombrat i fregat de superfícies amb productes desinfectants, incloses
escales, passadissos i portes; neteja i desinfecció del mobiliari interior i de
qualsevol objecte que pugui ser tocat com la barana, poms...; neteja de
vidres; neteja i desinfecció de serveis higiènics, amb la reposició de paper
higiènic i sabons; recollida de papereres; neteja de finestres, balcons i
elements exteriors de les façanes; neteja de l’entrada de les portes principals
d’accés als locals o dependències (interiors o exteriors del carrer); i la
portada dels residus que es generin de la neteja als contenidors, tot de
conformitat amb les ordres i instruccions que estableixi l’Ajuntament.
S’inclou tots els elements, materials, productes i utillatges propis de la neteja
(escombres, draps, baietes, detergents, pals de fregar, lleixius, ambientadors,
odorants, etc.) i la reposició dels elements higiènics de lavabos i vàters (paper
i sabons) dels locals o dependències.
En cas d’emergència de Salut Pública o que aquesta faci recomanacions que
afecti la neteja i desinfecció dels espais, serà necessari que el contractista
adapti la seva forma de treball i els productes d’acord amb els protocols que
es publiquin.
Les dependències i descripció de tasques són les següents:
1.Escola Segimon Comas (c/ Mestre Quer,11):
Neteja i desinfecció diària de classes, menjadors, passadissos i serveis
higiènics, de dilluns a divendres, 2 persones a 4 hores cada dia, de 4 a 8
de la tarda, tots els mesos de l’any, vidres, patis i glorietes inclosos. També
s’ha de netejar taules, cadires i rapisses pissarra i recollida de papereres, i
treure la pols de mobiliari, pissarres i aules.
Quan no hi ha classes es farà una neteja a fons de cada espai de l’escola.
2.Piscina Municipal (c/Mestre Quer, 16)
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Al començament de temporada, una actuació general de neteja a fons de
tot l’equipament, vidres inclosos, i també l’entrada exterior, 1 dia de 3
hores.
A mitja temporada d’estiu en què la piscina és oberta al públic, al mes de
juliol: Fer neteja i desinfecció 1 dia de tot l’equipament: entrada exterior,
vestidors, zona d’oficines i atenció al públic, lavabos, vidres, papereres,
etc., de 4 hores.
Quan acaba temporada, una actuació general de neteja a fons, vidres
inclosos, també l’entrada exterior: 1 dia de 3 hores.
Per la celebració del Trail es farà una neteja dels vestuaris abans i després,
per tan seran dos dies de 3 hores cada dia.
Durant el curs escolar, de setembre a juny, es farà una neteja mensual
d’una hora per garantir el bon estat dels lavabos.
3.Pavelló (c/Mestre Quer, 20)
Fer neteja general i desinfecció de 2 dies a la setmana, 2 hs dia, total 4
hores. Setmana durant el curs escolar (setembre a juny). Un dels dies ha
de ser dilluns. Inclou: rajoles dels vestuaris; vàters; aula de música; 2
galeries: de l’aula de música i de la façana exterior; escombrar entrada i
buidar les papereres també la del carrer, també neteja de vidres.
Quan hi ha activitat festiva, el dia anterior i posterior fer la neteja de
lavabos i pista en els dies anteriors, durant i posteriors, d’aquests actes:
- Per la Festa Major:
- Cap de Setmana del Jovent
- Diada Jove
- Torneig de Bàsquet
- Futbol Sala Infantil
- Trail Bisaura
- Saló Infància
- Reis
- Festa Cap d’Any
4.Vestidors del Camp de Futbol (passeig de La Verneda, s/n)
Fer neteja 2 dies a l’any: a l’inici de temporada i un cop abans i un cop
finalitza el torneig de Futbol de Setmana Santa. 4 hs. cada cop.
1. Cooperativa Unió d’Amics (c/ Joan Baptista Espadaler, 10)
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Neteja i desinfecció de sala, escenari i vestidors. Un dia a la setmana de 2
hs.
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2. Local Centre de Dia (c/ Joan Baptista Espadaler, 8)
Durant tot l’any, neteja i desinfecció dos dies a la setmana de 2,00hs, 10
hores mes, inclou vidres i pati.
3. Magatzem Plaça Bisaura (sota Plaça Bisaura)
Durant tot l’any, una hora cada dues setmanes, inclou tot.
4. Jutjat de Pau (plaça Òmnium Cultural, 1- Baixos)
Durant tot l’any, una hora setmana, neteja de tot el local, inclou vidres.
5. Pisos Llogats plaça Òmnium Cultural ( 2 pisos: núm.1, 2n-1r i núm.
2, 1r-2n)
Es fa la neteja quan sigui necessari per Serveis Socials, es deixa una bossa
de 13 hores per netejar els pisos en cas de necessitat.
6. Cementiri Municipal (ctra. de Vidrà, 31)
Durant tot l’any, una hora mensual de neteja de l’espai.
El mes d’octubre i novembre s’obre l’espai de forma diària, es farà una
neteja setmanal d’una hora durant aquest període.
Abans d’obrir durant aquest període es farà una neteja general a fons, de
2hs i també el dia previ a Tots Sants.
7. Local de Caritas (Cr. Mestre Quer, S/N davant del pavelló municipal)
Durant tot l’any, una hora cada dues setmanes, inclou tot.
8. Biblioteca Pompeu Fabra (Ctra. Berga, S/N bloc C, 1r pis)
Durant el període de vacances del personal de neteja de l’ajuntament, es
farà la cobertura de la neteja d’aquest espai global. Inclou tot l’espai de
la biblioteca, entrada i lavabos. Un total de 13 hores anuals.
9. Ajuntament (Plaça Major)
Durant el període de vacances del personal de neteja de l’ajuntament (3
setmanes d’agost i 2 després de Nadal), es farà la cobertura de la neteja
d’aquest espai global. Inclou tot l’espai de les oficines, sales de reunions,
lavabos i entrada. Un total de 26 hores anuals.
L’import de l’adjudicació serà abonat a l’empresa adjudicatària , contra
factures emeses mensualment i que contindran les hores i feines efectivament
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realitzades en aquell període a cada local o dependència, i per mesos vençuts.
S’abonaran exclusivament les hores i feines realment i efectivament
realitzades en el marc de l’adjudicació, un cop aprovades les factures per
l’òrgan municipal competent.
En cas d’alguna neteja no inclosa en el contracte s’haurà de presentar una
factura a part amb les hores extres realitzades. (...)”
B)A la Clàusula XXII del PCAP s’estableixen les següents prescripcions,
que es transcriuen tot seguit:
“(...) XXII.- ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA:
a) Prestar el servei sota el seu propi risc i ventura, amb aportació dels
mitjans personals, materials i tècnics necessaris, i garantir en tot
moment el funcionament normal del servei. Els vehicles, eines, estris
i material i productes utilitzats pels treballs de neteja, seran aportats
per l’adjudicatari. L’adjudicatari aportarà, en tot moment, el personal
i material de neteja necessari i la reposició del paper higiènic i sabons
de les dependències i desenvoluparà els treballs especificats en aquest
plec.
b) Prestar el servei amb subjecció a la normativa vigent, complir les
ordenances municipals, les directrius i ordres de l’Ajuntament i de la
Alcaldia, i totes les obligacions derivades de l’exercici de les potestats
que corresponen a l’Administració Pública.
c) La supervisió dels treballs serà efectuada per la regidoria competent i/o
pels serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Sant Quirze de
Besora, que designaran una o vàries persones coordinadora/es del servei
i que farà/n d’interlocutor/s amb l'empresa prestatària del servei.
L’adjudicatari mantindrà comunicació continuada, personalment o via
telefònica, amb l’Ajuntament, informant-lo en tot moment del
desenvolupament dels treballs, possibles incidències i suggeriments per
millorar el servei. Per això, es realitzaran reunions, amb una freqüència
mensual, entre l’Ajuntament i l’empresa concessionària, representada
per la/es persona/es encarregades de la planificació i organització dels
treballs de la neteja.
d) Respondre del funcionament normal del servei. I adaptar-se quan per
una raó de Salut Pública s’hagin d’adaptar els protocols de neteja i
desinfecció.
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e) Assumir la total responsabilitat del personal que estigui al front del
servei.
f) Destinar a la prestació del servei personal idoni i capacitat, i en nombre
suficient, per a la realització del objecte del contracte en el temps
establert.
g) Complir en tot moment la normativa sanitària, d’higiene, medi
ambiental, laboral, fiscal, de previsió social, i de seguretat i prevenció
de riscs laborals. Disposar de forma electrònica o en format físic, d’un
registre a cada dependència municipal amb la persona que ha realitzat
la neteja on consti el dia i hora d’aquesta.
h) Disposar de les llicències i permisos reglamentaris per a l’exercici de
l’activitat, i per la utilització dels vehicles, maquinària, estris i
productes que estiguin subjectes a autorització administrativa.
i) Concertar una pòlissa de responsabilitat amb una companyia
d’assegurances solvent, amb la qual es garantiran els següents riscs:
responsabilitat civil per danys no inferior a 100.000 euros, i la defensa
jurídica.
j) Disposar pel seu compte i càrrec del personal, maquinària, vehicles,
eines i utensilis i productes necessaris per a la correcta prestació del
servei.
k) En la prestació del servei, guardar amb el veïnat i treballadors
municipals un gran respecte, atenció i compostura.
l) Indemnitzar els danys i perjudicis que causi a tercers de bona fe com a
conseqüència de la prestació del servei.
m) Confecció de fulles de treball i presentació d’un informe mensual a
l’Ajuntament, que possibilitin el seguiment i millora de les feines.
n) Periòdicament donarà compte a l’Alcaldia i es reunirà amb els tècnics
municipals per examinar el desenvolupament del servei, en especial de
tots els successos, accidents, anomalies i problemes que es produeixin,
proposant al seu entendre les mesures i solucions pertinents, i
l’acatament del què resolgui el Sr./Sra. Alcalde-ssa o els Tècnics. El
contractista ha de registrar cadascuna de les incidències i facilitar-ne la
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relació a l’ajuntament en informes mensuals i cada cop que li sigui
sol·licitat.
o) Respectar i acatar puntualment totes les mesures i resolucions que
adoptin el Sr. Alcalde o els tècnics municipals, en les seves funcions de
direcció, inspecció, impulsió, fiscalització, organització i ordenació del
servei.
p) Sense el consentiment i anuència previs de l’Ajuntament, el contracte
no es podrà cedir ni transmetre a tercers (...)”
C)NETEJES NIFIDUS, S.L. mantindrà la vigència i cobertures de
l’Assegurança de Responsabilitat Civil durant tot el contracte, presentant
cada any els corresponents rebuts de pagament de l’assegurança, d’acord
amb la oferta presentada en el Sobre digital.
D)NETEJES NIFIDUS, S.L. complirà el contingut de la proposició/ oferta
presentades a la licitació, que son: -Oferta millores: 100,00 Hores anuals
sense càrrec, i el -Preu hora sobrevinguda= 12,39 + (IVA)= 15,00€/H.
E)A la Clàusula XXIII del PCAP es regulen els següents drets del
contractista, que es transcriuen tot seguit:
“(...) XXIII.- DRETS DEL CONTRACTISTA:
El contractista té els drets següents:
a) Ser respectat en la seva condició de prestador del servei, amb el suport
de l'autoritat municipal, per acabar amb qualsevol pertorbació en el
desenvolupament normal del servei contractat.
b) Percebre i cobrar la factura mensual del preu d’adjudicació del
contracte, més l’IVA apart.
c) Gaudir, en el seu cas, dels beneficis que prevegin les ordenances fiscals
corresponents.
d) Proposar a l'Ajuntament les millores/modificacions que es considerin
indispensables per a la prestació del servei i que no estiguin previstes
en el present plec.
e) Utilització prioritària per a la prestació del servei objecte d'aquest plec
de les superfícies de les calçades i de les vies publiques.

SIGNAT
12/05/2022 09:33

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
CONTRACTE (TD03-010): CONTRACTE_CONTRACTE EMPRESA SERVEI NETEJA
DEPENDENCIES MUNICIPALS-NIFIDUS_11052022

Núm. Anotació Sortida: 291, Data Sortida: 12/05/2022 11:48:00
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: HJ3A9-0JLJT-EBPO7
Data d'emissió: 12 de Maig de 2022 a les 11:52:19
Pàgina 11 de 12

ESTAT

1.- Alcalde de l'Ajuntament de Sant Quirze de Besora. Signat 11/05/2022 12:45
2.- Secretari Interventor de l'Ajuntament de Sant Quirze de Besora. Signat 12/05/2022 09:33

SIGNAT
12/05/2022 09:33

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17649300 HJ3A9-0JLJT-EBPO7 399B23FFA435AF6850D3628973BB0145DAF1B6C2) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santquirzebesora

f) En tot moment el contractista podrà proposar mesures i solucions i
recavar l’assessorament i suport de la Corporació, dels tècnics
municipals i policia amb la finalitat de millorar l’efectivitat del servei
(...)”
Sisè.- SEGUIMENT DEL SERVEI:
Tant l’Ajuntament com l’empresa NETEJES NIFIDUS, S.L. podran
sol·licitar les reunions que siguin necessàries per realitzar el seguiment del
servei, sense perjudici d’allò establert en els Plecs.

Setè.OBLIGACIONS
FISCALS,
ADMINISTRATIVES I ALTRES:

LABORALS,

SOCIALS,

NETEJES NIFIDUS, S.L. resta obligat al compliment de les disposicions
vigents en matèria fiscal, laboral i de seguretat social, així com les sanitàries,
de policia o governació, i les ordenances, reglaments i ordres de
l’Ajuntament. El seu incompliment donarà lloc a les responsabilitats i
sancions establertes legalment sense cap responsabilitat per a l’Ajuntament.

Vuitè.- RISC I VENTURA:
L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista. El
contractista haurà d’indemnitzar tots els danys i perjudicis que causi per
culpa o negligència professional, així com els derivats de la present
contractació, tant a terceres persones com al propi Ajuntament.

Novè.- INCOMPLIMENTS:
L’incompliment de les obligacions establertes en el contracte, i sense
perjudici del què s’estableix en les clàusules anteriors, tindrà, en tot cas, la
consideració de falta greu o molt greu i s’imposaran les penalitats i sancions
que corresponguin, fins i tot la resolució/ rescissió anticipada del contracte
sense cap càrrec ni cost per part de l’Ajuntament.

Desè.- JURISDICCIÓ:
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L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per resoldre
les controvèrsies que sorgeixin entre les parts en aquesta concessió . En tot
cas, les parts es sotmeten a la competència dels tribunals corresponents a
l’àmbit de jurisdicció de l’Ajuntament.

Onzè.- DOCUMENTS CONTRACTUALS:
En tot cas, els documents que es relacionen tot seguit, i que ambdues parts
coneixen i accepten: El Plec de Clàusules Administratives Particulars i
Tècniques, que regeixen la present contractació; la proposició presentada per
NETEJES NIFIDUS, S.L. a la fase de licitació; el Decret núm. 2022/83, de
08/04/2022, d’adjudicació del contracte; i els documents de la Garantia
Definitiva i la Carta de Pagament de la garantia del contracte, constitueixen
documents contractuals del present contracte, amb força de llei entre les part
i que conformen i integren la present relació juridicoadministrativa

I, com a prova de conformitat, totes dues parts, Alcalde i Contractista signen
aquest document, juntament amb el Secretari de l'Ajuntament, que dóna fe
de l'atorgament, a data de signatura electrònica.
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