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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES   I TÈCNIQUES PER A LA 
CONTRACTACIÓ RESERVADA A CENTRES ESPECIALS DE TREBALL DEL 
SERVEI DE NETEJA DE L’EDIFICI DEL CONSELL COMARCAL DEL 
RIPOLLÈS I DEL LABORATORI D’AIGÜES COMARCALS, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ  
 
 
I. NECESSITAT DEL CONTRACTE, PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ I 
RÈGIM JURÍDIC 
 
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l'objecte del contracte i la 
justificació del procediment i dels criteris d'adjudicació estan acreditats a l'expedient. 
 
Aquest contracte, promogut pel Consell Comarcal del Ripollès, està reservat a centres 
especials de treball. El procediment d’adjudicació d’aquest contracte és el procediment 
obert, amb diversos criteris d’adjudicació. 
 
Aquest contracte es regeix per aquest plec de clàusules administratives i tècniques, pel 
plec de condicions generals de contractació del Consell Comarcal del Ripollès i per la 
resta de normativa aplicable, especialment pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic 
(TRLCSP), i resta de normativa de desenvolupament. 
 
 
II. PLEC DE CLÀUSULES 
 
1. OBJECTE, NATURALESA JURÍDICA I COMPONENT SOCIAL DEL 
CONTRACTE 
 
1.1. L’objecte del contracte, reservat a centres especials de treball, és la prestació del 
servei de neteja de l’edifici del Consell Comarcal del Ripollès (C. Progrés, 22)  i del 
Laboratori d’Aigües Comarcal (C. Indústria, 27 baixos), ambdós de Ripoll.  El total 
d’hores mínimes anuals de prestació del servei és de 1.820 hores/any. 
 
Les 1.820 hores mínimes anuals de prestació del  servei, s’hauran d’executar dins de 
l’horari de 15.00 a 20.00 hores, durant tots els dies laborables de l’any, excepte els dimarts 
que només es realitzaran les tasques diàries, de 15.00 a 16.00 h. Aquest horari podrà ser 
modificat pel Consell Comarcal del Ripollès. 
 
Les dependències concretes i superfícies objecte de neteja, a l’edifici del Consell 
Comarcal del Ripollès i al Laboratori  d’Aigües, consten en el llistat ANNEX 1. 
 
Si durant el període de vigència contractual es produïssin variacions en més o menys 
(obertura/tancament) d’alguna/es de les actuals dependències, l’adjudicatari ampliarà o 
cessarà aquells serveis i augmentarà / disminuirà la facturació en funció del preu/hora 
adjudicat segons clàusules administratives. 
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Si aquesta variació fos només puntual, per motius justificats com obres en les 
instal·lacions, etc, el personal farà unes altres tasques de neteja com a reforç, en unes 
altres dependències o es crearà una bossa d’hores per altres tipus de serveis a determinar 
pel Consell Comarcal . 
 
S’adjunten plànols de les dependències i superfícies a netejar, que el licitador podrà visitar 
dintre del període de presentació d’ofertes,  ANNEX 2. 
 
1.2. Es considera servei extraordinari qualsevol servei addicional al definit en el contracte 
que es subscrigui. 
 
El Consell pot sol·licitar en qualsevol moment un servei extraordinari, amb caràcter 
d’urgència o no, que serà atès sempre d’acord amb les indicacions donades pel 
responsable del servei. 
 
1.3. El contracte té la qualificació de contracte administratiu de serveis, tal i com estableix 
l’article 10 del TRLCSP. 
 
La codificació de la nomenclatura corresponent a l’objecte d’aquest contracte és la 
següent: 
 

Codi CPV: 90911200-8: Serveis de neteja d'edificis 
 
1.4. La contractació del servei de neteja de l’edifici del Consell Comarcal del Ripollès i 
del Laboratori d’Aigües Comarcal es reserva a centres especials de treball (CET), de 
conformitat amb allò establert a la Disposició Addicional Cinquena del TRLCSP. 
 
 
2. LEGITIMACIÓ, CAPACITAT I SOLVÈNCIA 
 
2.1. Legitimació 
 
Es reserva la participació en aquest procediment d'adjudicació als Centres Especials de 
Treball (CET). Això comporta que com a mínim el 30% dels treballadors afectats han de 
ser persones amb discapacitat que, degut a l'índole o gravetat de les seves deficiències, 
no puguin exercir la seva activitat en condicions normals, conforme a l'establert a la 
Disposició Addicional Cinquena del TRLCSP, condició que s'haurà d'acreditar 
mitjançant certificat de l'organisme administratiu competent. 
 
Podran presentar proposicions els Centres Especials de Treball espanyols o estrangers 
que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incursos en prohibició de contractar i 
acreditin la solvència exigida en aquests plecs. 
 
2.2. Capacitat 

Podran concórrer a aquesta licitació les persones naturals i jurídiques legalment constituïdes, 
que tinguin plena capacitat jurídica i d'obrar, acreditin la seva solvència i no es trobin 
compreses en cap de les prohibicions que impedeixen contractar amb l'Administració, 
previstes als articles 60 i 61 del TRLCSP. 
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En compliment de l'article 54.2 del TRLCSP els empresaris hauran de comptar amb 
l'habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per realitzar 
l'activitat o prestació que constitueixi l'objecte del contracte. 

De conformitat amb l'article 57 del TRLCSP les persones jurídiques només podran ser 
adjudicatàries de contractes que comportin prestacions que els siguin pròpies per estar 
compreses dins dels fins, objecte o àmbit d'activitat dels seus estatuts o regles 
fundacionals. 

 
2. 3. Solvència específica obligatòria. 
 
Les empreses licitadores hauran d’acreditar la inscripció del Centre Especial de Treball 
en el Registre de Centres Especials de Treball del Departament d’Empresa i Ocupació de 
la Generalitat de Catalunya. La no acreditació d’aquest requisit serà causa d’exclusió. 
 
 
3. PRESSUPOST MÀXIM DEL CONTRACTE 
 
3.1.  Pressupost de licitació 
 
El preu màxim de licitació és de  22.396,70 euros/any, més 4.703,30 € corresponent al 21 
% d’IVA, i que resulta un import total de 27.100 € (VINT-I-SET MIL CENT EUROS),  
IVA inclòs. 
 
Tots els treballs, mitjans auxiliars, personals i materials que siguin necessaris per a la 
correcta prestació dels serveis es consideraran inclosos en el preu del contracte, encara 
que no figurin explicitats en la descomposició o descripció dels preus. 
 
Seran també a càrrec del contractista, el subministrament i la reposició diària de materials 
fungibles com són el sabó rentamans, el paper higiènic, l’ambientador, les bosses 
d’escombraries i altres elements anàlegs. 
 
3.2.   Preus unitaris corresponents a cadascuna de les tasques inherents a la prestació 
del servei 
 
Aquests preus seran els que s’aplicaran en el cas que s’encarregui algun servei 
extraordinari. També s’aplicarà el descompte d’aquests preus en el cas que l’adjudicatari 
deixi de prestar algun dels serveis objecte del contracte.  
 
Els preus unitaris quedaran fixats pel propi adjudicatari en la seva oferta (ANNEX I. 
OFERTA ECONÒMICA): 
 

a) Les hores necessàries per prestar cada servei: columna hores/servei 
b) Les hores necessàries per prestar cada servei, cada setmana: columna 

hores/setmana 
c) Les hores necessàries per prestar cada servei anualment: columna hores/any (F) 
d) El cost anual de cada servei: columna €/any (B) 
e) El preu unitari de cada servei: columna €/servei (C= B/A) 
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On A és la periodicitat mínima, en forma de nombre de dies a l’any que el Consell 
Comarcal determina que s’ha de prestar cada servei (Columna blava 
“PERIODICITAT MÍNIMA”) 
  

Si en el transcurs del període de vigència del contracte fos necessari introduir un servei 
nou que no estigui definit a l’oferta econòmica, s’aplicarà el preu/hora, que constarà a la 
casella PREU/HORA del QUADRE RESUM DE L’OFERTA, pàgina 3 de l’oferta 
econòmica presentada per l’adjudicatari, apartat G=B/F (on B és el total del cost anual 
del servei i F és el total d’hores anuals del servei).   
 
3.3. Pagament 
 
El pagament del preu es realitzarà amb càrrec a la partida 2017.11.920.22799 del 
pressupost en vigor. 
 
Aquest contracte és de caràcter plurianual i, d’acord amb allò que estableix l’article 174 
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per a la seva eficàcia, s’haurà  d'adoptar el compromís 
de consignar dotació pressupostària suficient en el pressupost de les properes anualitats, 
per fer front a la resta del contracte. 
 
El preu anual del contracte es pagarà en 12 parts alíquotes mensuals.  
 
3.4. Facturació 
 
L’empresa contractista haurà de presentar, mensualment, la factura dels serveis realitzats 
al Consell Comarcal del Ripollès, juntament amb l’informe mensual. En el cas que es 
deixi de prestar algun servei, no es podrà facturar. 
 
En tot cas la facturació màxima mensual serà el preu anual pel qual s’hagi adjudicat el 
contracte, dividit per dotze.  
 
Els serveis extraordinaris es facturaran individualment i en factura a part. 
 
 
4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 
 
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposa l’article 88 del TRLCSP, és 
de 67.190 €.  
 
 
5. REVISIÓ DE PREUS 
 
La curta durada del contracte fa innecessària la revisió de preus.  
 
El preu d'adjudicació del contracte serà vàlid i vigent durant tota la seva vigència (durada 
inicial i possible pròrroga). En conseqüència, l’adjudicatari no podrà sol·licitar cap 
alteració o revisió de preus. Igualment, estarà obligat a suportar les corresponents 



CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 
 

6 
C/PROGRÉS, 22 / TELÈFON 972 70 32 11 – FAX 972 70 26 54 – A/e: ccripolles@ripolles.cat / 17500 RIPOLL – NIF: P6700004B 

 
 

reduccions del preu si el Consell Comarcal acordés una minoració en la prestació del 
servei. 
 
 
6. VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 
 
La duració del contracte serà de dos anys comptats des de la formalització del contracte, 
prorrogables, com a màxim, per una anualitat més. 
 
 
7. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ (vegi's també l’ANNEX I) 
 
7.1. Els criteris que s’aplicaran per determinar l’oferta més avantatjosa en el seu conjunt 
són els següents: 
 

a) Oferta econòmica ........................................................    Fins a 30 punts 
 

La puntuació obtinguda per cada licitador serà el resultat de la següent fórmula 
de valoració econòmica:  
 
  P=30*(b/bmax) 
 
“P”: puntuació.  
“b”: diferència entre el preu de sortida d'un any i l’oferta del licitador per a 
l'execució del servei en un any.  
“bmax”: diferència entre el preu de sortida d'un any i el de l’oferta més baixa 
presentada per a l'execució del servei en un any.  
La puntuació resultant de cada licitador inclourà fins a 2 decimals.  

 
 
b) Augment d’hores anuals ...........................................................Fins a 30 

punts 
 
Per cada 0,5 % d’augment d’hores anuals, respecte les 1.820 hores mínimes anuals 
requerides, per treballs complementaris a disposició del Consell Comarcal, es 
valorarà amb un punt fins a un màxim de 30 punts. 
Aquestes hores estan incloses en el preu total del contracte. 
 

7.2. En tot cas, l’oferta s’haurà d’ajustar a l’ANNEX I. OFERTA ECONÒMICA. 
Aquest document s’integra de 3 pàgines i s’haurà de presentar complet i omplert. 
 
Els licitadors hauran d’omplir necessàriament l’ANNEX I. OFERTA ECONÒMICA, que 
constituirà la seva oferta i que s’integra de tres pàgines. La pàgina núm 1, amb quatre 
apartats i les pàgines 2 i 3, que consten de 3 quadres: el quadre del Servei de neteja del 
Consell Comarcal del Ripollès, el quadre del servei de neteja del Laboratori d’Aigües i el 
Quadre resum de l’Oferta. Pel que fa als quadres, els licitadors hauran d’omplir totes les 
caselles que estan en blanc de les columnes verdes dels dos primers quadres i les caselles 
que estan en blanc del tercer quadre. 
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Del quadre “Servei de neteja del Consell Comarcal del Ripollès” i del quadre “Servei de 
neteja del Laboratori d’Aigües”, els licitadors hauran d’omplir les caselles en blanc de les 
3 columnes verdes anomenades “TEMPS” i que facilitaran, per cada servei, els preus 
següents: 
 

a) Les hores necessàries per prestar cada servei: columna hores/servei 
b) Les hores necessàries per prestar cada servei cada setmana: columna 

hores/setmana 
c) Les hores necessàries per prestar cada servei anualment: columna hores/any (F) 

 
Del quadre “Servei de neteja del Consell Comarcal del Ripollès” i del quadre “Servei de 
neteja del Laboratori d’Aigües”, els licitadors hauran d’omplir les caselles en blanc de la 
columna verda anomenada “COST ANUAL SERVEI” i que facilitarà per cada servei, els 
preus següents: 
 

d) El cost anual de cada servei: columna €/any (B) 
 
Del quadre “Servei de neteja del Consell Comarcal del Ripollès” i del quadre “Servei de 
neteja del Laboratori d’Aigües”, els licitadors hauran d’omplir les caselles en blanc de la  
columna verda anomenada  “PREU UNITARI SERVEI” i que facilitaran, per cada servei, 
els preus següents: 
 

e) El preu unitari de cada servei: columna €/servei (C= B/A) 
On A és la periodicitat mínima, en forma de nombre de dies a l’any que el Consell 
Comarcal determina que s’ha de prestar cada servei (Columna blava 
“PERIODICITAT MÍNIMA”) 

 
7.3. Criteris de preferència en cas d’igualtat de valoració de les proposicions 
 
En cas d’empat, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte, la proposició presentada 
per l’empresa que en el moment de presentar la seva proposició tingui en la seva plantilla 
el major nombre de treballadors discapacitats. 
 
En cas de nou empat, s’efectuarà un sorteig públic. 
 
 
8. GARANTIA DEFINITIVA 
 
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament 
més avantatjosa serà la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació anual, IVA exclòs, 
d’acord amb l’article 95.1 del TRLCSP. 
 
Aquesta garantia respondrà dels conceptes inclosos en l’article 100 del TRLCSP. 
 
El retorn de la garantia dipositada es produirà un cop extingida la relació contractual i 
previ informe favorable de la cap de l’Àrea de  Territori i Sostenibilitat del Consell 
Comarcal sobre el compliment del contracte. 
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9. PUBLICITAT I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ 
 
9.1. La licitació s’anunciarà mitjançant la inserció d’un anunci al Butlletí oficial de la 
província de Girona. 
 
A banda de la preceptiva publicació de la convocatòria de la licitació al BOP, el Consell 
Comarcal, d’acord amb allò establert a l’article 53 del TRLCSP, inserirà tota la 
informació relativa a aquesta convocatòria (plec de clàusules, terminis de presentació de 
pliques, adjudicació i formalització del contracte), a la pàgina web del Consell Comarcal  
www.ccripolles.cat, concretament a l’apartat del perfil del contractant. 
 
9.2.- Els documents requerits s’han de presentar  a la Secretaria del Consell Comarcal del 
Ripollès (carrer Progrés núm. 22, 17500-Ripoll, tel. 972 70 32 11), en el termini de 15 
dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la data de publicació de l’anunci al butlletí 
oficial, entre les 9 h i les 14 hores, de dilluns a divendres. Si l’últim dia hàbil de 
presentació d’ofertes fos festiu o dissabte, es prorrogaria el termini fins al primer dia hàbil 
següent. 
 
 
10. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR, FORMA I CONTINGUT DE LES 
PROPOSICIONS 
 
10.1. Per participar en la licitació a què es refereix aquest plec, els licitadors han de 
presentar dos sobres blancs mida DIN A4, tancats, d’acord amb les indicacions i el 
contingut que figuren en aquest article. 
 
La documentació podrà presentar-se també mitjançant el servei de correus. En aquest cas, 
els licitadors hauran de justificar la data de presentació de la documentació a l'oficina de 
correus dins el termini previst, i anunciar la tramesa a l'òrgan de contractació mitjançant 
telegrama, telefax (972 702654) o correu electrònic (secretaria@ripolles.cat), el mateix 
dia. Sense la concurrència d'ambdós requisits la proposició no podrà ser admesa.  
 
Tanmateix, si transcorren cinc dies naturals després de la data de finalització del termini 
hàbil de presentació de la documentació sense que s’hagi rebut la proposició, aquesta no 
serà admesa en cap cas. 
 
D’acord amb l’article 145.3 del TRLCSP, els licitadors no podran presentar més d’una 
proposició. 
 
10.2. La documentació a presentar pels licitadors és la següent: l’oferta es presentarà en 
dos sobres tancats, que contindran la documentació següent: 
 
SOBRE NÚM. 1: 
 
"Sobre 1- Documentació administrativa per optar a la  Contractació del servei de neteja 
de l’edifici del Consell Comarcal del Ripollès i del Laboratori d’aigües Comarcal, 



CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 
 

9 
C/PROGRÉS, 22 / TELÈFON 972 70 32 11 – FAX 972 70 26 54 – A/e: ccripolles@ripolles.cat / 17500 RIPOLL – NIF: P6700004B 

 
 

reservat a centres especials de treball, mitjançant procediment obert amb diversos 
criteris d’adjudicació.  
 
En el sobre tancat hi han de constar el nom, els cognoms, l’adreça, el número de telèfon 
i el correu electrònic del proponent. 
 
Aquest sobre ha de contenir la documentació següent: 
 
Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per 
contractar amb l'Administració, d'acord amb el model següent: 
 
"En/na....................amb DNI número ..........................., en nom propi/en representació de 
l'empresa.................................., amb NIF.........................., opto al procediment de 
contractació del servei de neteja de l’edifici del Consell Comarcal del Ripollès  i 
DECLARO RESPONSABLEMENT: 
 
- Que les facultats de representació que ostento són suficients i vigents (si actua per 
representació), que reuneixo totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i 
no incorro en cap de les prohibicions per contractar amb l'Administració previstes als 
articles 54 a 84 TRLCSP. 
 
-Que l’empresa que represento té la condició de Centre Especial de Treball i està inscrita 
en el Registre de Centres Especials de Treball del Departament d’Empresa i Ocupació 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
- Que estic al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social. 
 
- Que en cas de resultar proposat com a adjudicatari, em comprometo a aportar la 
documentació assenyalada en la clàusula 13 d'aquest Plec. 
 
- La bústia electrònica on realitzar les comunicacions i notificacions en el contracte del 
servei de neteja de l’edifici del Consell Comarcal del Ripollès i del Laboratori d’Aigües 
Comarcals, i els posteriors tràmits d’adjudicació, formalització, modificació, negociació, 
execució i extinció normal o anormal del contracte 
és________________________________ 
Així mateix autoritzo l'òrgan de contractació per tal que dugui a terme les notificacions 
derivades d’aquest expedient de contractació, mitjançant el servei e-NOTUM, i designo 
com a persona autoritzada per a rebre les notificacions corresponents a 
__________________________________________________________ (nom i 
cognoms),  amb NIF ______________, amb número de mòbil ___________ 
 
Per accedir a les notificacions a l’adreça electrònica indicada es requerirà l’ús d’un 
certificat de signatura electrònica reconeguda classificat per l’Agència Catalana de 
Certificació amb un nivell 3 o superior. 
-Em comprometo a subrogar el personal que en l'actualitat realitza les tasques de neteja 
en el Consell Comarcal del Ripollès i el Laboratori d'aigües comarcals, que figura a 
l'ANNEX 3 . Personal de Neteja a subrogar”, que es relacionen a continuació: 
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Categoria Antiguitat Hores Anuals Cost Anual 

Netejador 23/09/2016 728 8.516,40€ 
    
Netejador 14/10/2015 1.092 11.900,39€ 

 
(Lloc, data, signatura i segell)." 
 
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la 
finalització del termini de presentació de proposicions, d'acord amb l'article 146.5 
TRLCSP. 
 
De conformitat amb l'article 146.4 TRLCSP, els licitadors s'obliguen a aportar, en 
qualsevol moment abans de la proposta d'adjudicació, tota la documentació exigida quan 
els sigui requerida, sens perjudici d'allò establert a la clàusula 13 d'aquest plec. 
 
SOBRE NÚM. 2: 
 
"Sobre 2- Documentació econòmica i tècnica per optar a la Contractació del servei de 
neteja de l’edifici del Consell Comarcal del Ripollès i del Laboratori d’aigües 
Comarcals, reservat a centres especials de treball, mitjançant procediment obert amb 
diversos criteris d’adjudicació.  
 
En el sobre tancat hi ha de constar el nom, els cognoms, l’adreça, el número de telèfon i 
el correu electrònic del proponent. 
 
Aquest sobre ha de contenir obligatòriament la proposició tècnica i econòmica consistent 
en el document següent: 
 

- ANNEX I. OFERTA ECONÒMICA  
 
 
11. MESA DE CONTRACTACIÓ 
 
La Mesa de contractació estarà presidida pel president de la corporació o membre que el 
substitueixi, actuaran com a vocals les persones que ocupin la Secretaria, la Intervenció, 
i la cap de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat o persones que els/les substitueixin. Actuarà 
com a secretari/a un/a funcionari/ària de la corporació. 
 
 
12. OBERTURA DE PROPOSICIONS 
 
12.1 Obertura del sobre núm. 1. Documentació administrativa 
 
Tindrà lloc a les 11 hores del primer dimarts hàbil següent al de la finalització del termini 
de presentació de proposicions. A tal efecte es constituirà la Mesa, de conformitat amb la 
clàusula 11 d’aquest plec. 
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S'obriran els sobres i la secretària de la Mesa certificarà la relació dels documents que 
figuren en cada un d'ells.  
 
La Mesa de contractació declararà admeses aquelles proposicions que compleixin el que 
estableix aquest Plec de clàusules i excloses les que tinguin algun defecte que no pugui 
ser esmenat. Si s'observessin defectes materials en la documentació presentada, la Mesa 
podrà concedir, si ho considera convenient, un termini no superior a tres dies, perquè el 
licitador esmeni l'error. 
 
12.2. Obertura del sobre núm. 2: Proposició econòmica 
 
Tindrà lloc a la seu del Consell Comarcal del Ripollès, a les 13 hores del dia previst per 
l'obertura del sobre núm. 1 (primer dimarts hàbil següent al de la finalització del termini 
de presentació de proposicions).  
 
En el cas que, dins el termini de presentació d'ofertes, s'hagi anunciat la presentació de 
proposicions per correu que tinguin entrada al Consell Comarcal dins els cinc dies 
següents a l'acabament del termini, es comunicarà als interessats la data d'obertura. 
Aquest acte és públic i s'hi consideren citats tots els licitadors mitjançant aquesta clàusula. 
 
L’acte es durà a terme segons les normes següents:  
 

a) Es donarà compte de les ofertes que han estat admeses i s'ordenarà l'arxiu, sense 
obrir, del sobre núm. 2 corresponent a les ofertes rebutjades. 
 
b) Es convidarà els assistents perquè manifestin els dubtes que puguin tenir o perquè 
demanin les explicacions que considerin necessàries, i la Mesa farà els aclariments 
i les contestacions pertinents. 
 
c) La Mesa de contractació valorarà les proposicions presentades d'acord amb els 
criteris fixats en la clàusula 7 d’aquests plecs:  

 
La Mesa pot sol·licitar l'assessorament dels Serveis Tècnics de la corporació o d'altres 
tècnics externs, per tal d'efectuar la valoració. 
 
La Mesa de contractació estudiarà les ofertes presentades i podrà requerir, si ho considera 
adient, l’aportació de la documentació complementària de caràcter tècnic que consideri 
necessària per a la correcta valoració de les ofertes. 
 
Formulada la proposta d’adjudicació per la Mesa de contractació, en el termini de tres 
mesos des de l’obertura de les ofertes econòmiques, s'adoptarà l’acord corresponent, a 
partir del qual, en el termini de 15 dies hàbils, s'haurà de formalitzar el contracte. 
 
Al contracte que es formalitzi s'hi haurà d'adjuntar un exemplar d'aquest plec i l'oferta 
presentada, considerant-se tots aquests documents part integrant del contracte. 
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13. SELECCIÓ I PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ PER A 
L'ADJUDICACIÓ 
 
La Mesa de contractació valorarà les proposicions d'acord amb la documentació aportada 
i, si escau, l'informe valoratiu dels serveis tècnics, i elevarà la proposta d'adjudicació a 
favor del licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, incloent-
hi els criteris que motiven la seva proposta. 
 
El licitador proposat com a adjudicatari abans de l'adjudicació i dins del termini de 10 
dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la recepció del requeriment que preveu l'article 
151.2 del TRLCSP, haurà de presentar els documents següents: 
 
1) Còpia autenticada del DNI de qui signa la proposició i poder validat quan l'oferta es 
faci en nom d'una altra persona natural o jurídica.   
 
2) Còpia autenticada del NIF de l’empresa. 
 
3) Documentació acreditativa de la inscripció del Centre Especial de Treball (CET), en el 
Registre de Centres Especials de Treball del Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
4) Persona jurídica: Escriptura de constitució de la societat o acta fundacional, de la seva 
modificació posterior, si és el cas, degudament inscrita en el Registre Mercantil o altre 
organisme competent i poder notarial que acrediti la representació que exerceix la persona 
que signa la proposició, validat pel lletrat funcionari de l'Administració pública. Les 
persones jurídiques només podran ser adjudicatàries de contractes els prestacions dels 
quals estiguin compreses dins dels fins, objecte o àmbit d’activitat que d’acord amb els 
seus estatuts  o regles fundacionals els siguin propis.  
 
5) Persona física: Acreditació de l’alta a la matrícula de l’IAE, en l’epígraf que faculti per 
contractar, amb declaració efectuada per la persona física consultada conforme no ha estat 
donada de baixa de l’esmentada matrícula. 
 
6) Certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que s'hagi autoritzat el Consell Comarcal del 
Ripollès per obtenir de forma directa la seva acreditació (MODEL 1).  
 
7) Les empreses no espanyoles d'estats membres de la Unió europea hauran d'acreditar la 
seva capacitat d'obrar, en els termes d'allò que disposen els articles 58 i 72 del TRLCSP, 
mitjançant la inscripció en els registres comercials o professionals que s'estableixen en 
l'Annex I RGLCSP. La capacitat d'obrar de la resta de les empreses estrangeres 
s'acreditarà de conformitat amb el que disposen els articles 55 i 72 del TRLCSP.  
 
8) Garantia definitiva del 5% de l’import d’adjudicació anual (IVA exclòs) d’acord amb 
l’article 95.1 del TRLCSP.  
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9) Declaració responsable, si escau, mitjançant la qual l’empresari manifesti que reuneix 
algun o alguns dels criteris de preferència en l’adjudicació del contracte en cas 
d’igualtat en la valoració de les ofertes, en el moment de la seva presentació, especificats 
a la Disposició addicional quarta del TRLCSP (MODEL 2). 
 
10) Les empreses inscrites en el Registre Oficial de Licitadors (RELI) de la Generalitat 
de Catalunya no hauran de presentar la documentació prevista en els apartats 1 a 4. En 
aquest cas hauran d’acreditar la seva inscripció en aquest registre a través d’una còpia de 
la fitxa resum de la inscripció al RELI, així com la declaració de l’empresari que manifesti 
que les circumstàncies reflectides en la inscripció no han experimentat cap variació 
(MODEL 3). 
 
Si la documentació administrativa dels apartats 1 a 4 anteriors ja són al Consell Comarcal 
del Ripollès per una contractació anterior, el licitador podrà optar per designar l’obra, 
servei o subministrament i l’expedient en què consten, acompanyant una declaració de 
què el seu contingut i certesa no han sofert cap variació des d’aleshores. En cap cas es 
podrà exercir aquesta opció per a documents presentats més enllà de cinc anys comptats 
des de l’edicte de convocatòria del concurs. 
 
De no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini establert, s’entendrà 
que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint a requerir la mateixa documentació al 
licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les seves ofertes. 
 
Una vegada rebuda la documentació sol·licitada, l’òrgan de contractació haurà 
d’adjudicar el contracte dintre del termini de 5 dies hàbils següents a la recepció de la 
documentació. 
 
Es notificarà a tots els licitadors i es publicarà en el perfil del contractant del Consell 
Comarcal del Ripollès, adreça: www.ccripolles.cat. 
 
 
14. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
14.1. L’adjudicatari està obligat a subscriure el contracte, dins del termini dels 15 dies 
hàbils següents al dia de notificació de l’adjudicació. 
 
14.2. Quan per causes imputables a l’adjudicatari no es pogués formalitzar el contracte 
en el termini assenyalat, el Consell Comarcal podrà acordar la resolució, prèvia audiència 
de l’interessat i indemnització pels danys i perjudicis ocasionats. 
 
 
15. DESPESES 
 
L'adjudicatari es farà càrrec del pagament de l'import dels anuncis i, en general, de totes 
les despeses que ocasionin el contracte i la seva formalització. 
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16. ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 
 
L’adjudicatari estarà obligat a tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil 
per cobrir els riscos derivats del desenvolupament de les activitats amb uns límits mínims 
de 150.000,00 € per víctima i 600.000,00 € per sinistre. 
El contractista està obligat a presentar al Consell Comarcal del Ripollès, el dia de la 
formalització del contracte, aquesta assegurança degudament subscrita i el rebut de 
pagament de les primes. 
 
La cobertura haurà de ser efectiva en el moment d’inici del contracte i la seva vigència 
haurà de comprendre la durada total del contracte. 
En tractar-se d’un contracte d’abast plurianual, l’empresa adjudicatària haurà d’estar al 
corrent de pagament dels venciments successius de la pòlissa.  
 
 
17. SUBROGACIÓ 
 
La participació en aquesta licitació implica l’acceptació per part de les empreses de 
l’obligació d’assumpció del personal conforme amb allò que disposa el Conveni 
col·lectiu de treball del sector de neteja d’edificis i locals de Catalunya. 
 
L’adjudicatari s’obliga a la subrogació respecte del personal que presta serveis laborals 
de neteja amb les circumstàncies de categoria professional, salari i antiguitat que consten 
a l’ANNEX 3. Personal de Neteja a subrogar. 
 
 
18. SEGUIMENT DE L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
En compliment del que preveu l’article 52.1 del TRLCSP, la cap de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat serà la persona responsable del contracte i supervisarà la seva execució, a 
tal efecte es realitzaran actes d’inspecció d’acord amb l’ANNEX 4. Acta d'Inspecció. 
Aquest model podrà ser modificat unilateralment per l’òrgan contractant, durant la 
vigència del contracte, amb una notificació prèvia a l’adjudicatari. 
 
En el termini dels 30 dies posteriors a la data de la formalització del contracte, 
l’adjudicatari haurà de presentar la planificació anual dels serveis a realitzar.  
 
 
19. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  
 
19.1. El contractista haurà de realitzar el servei contractat amb plena subjecció a les 
clàusules incloses en aquest plec de clàusules administraves i tècniques reguladores de la 
prestació objecte d’aquest contracte, a les clàusules administratives generals aprovades 
(en tot el que no s’oposi a la legislació bàsica estatal de contractació pública) i d’acord 
amb les instruccions que per a la seva interpretació doni al contractista el Consell 
Comarcal del Ripollès, a través del responsable del contracte. 
 



CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 
 

15 
C/PROGRÉS, 22 / TELÈFON 972 70 32 11 – FAX 972 70 26 54 – A/e: ccripolles@ripolles.cat / 17500 RIPOLL – NIF: P6700004B 

 
 

El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de 
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que se'n derivin pel 
Consell Comarcal o per a tercers, de les omissions, errors, mètodes inadequats o 
conclusions incorrectes en l’execució del contracte. 
 
19.2. Totes les dependències es deixaran en perfecte estat de neteja, amb l’objectiu 
d’assolir un impacte visual positiu de les dependències i establiments. Cal garantir 
l’absència de residus, pols, brutícia, teranyines, etc. i la lluentor de terres i mobiliari; 
vidres acceptables, i immillorable estat de neteja dels sanitaris. 
 
En cas de disparitat de criteri a l’hora de valorar la prestació dels servei percepció de 
neteja, prevaldrà el dels tècnics del Consell. 
 
19.3. Freqüència del servei i prestacions 
 
A continuació s’indiquen els treballs que s’han de dur a terme i la seva freqüència mínima 
sens perjudici que l’ús intensiu de determinats espais puguin requerir una major 
freqüència que la indicada aquí amb caràcter general . 
 
 Per l’edifici del Consell Comarcal del Ripollès han de ser: 
 

SERVEI DE NETEJA DEL CONSELL 
COMARCAL DEL RIPOLLÈS 

PERIODICITAT 
MÍNIMA 

SUPERFÍCIE 

dies/any 
dies 

/setmana 
m2 

DESPATXOS 

Paviments 

Escombrar o 
passar mopa 

104 2 

1.083,55 

Fregar  52 1 

Abrillantar 1   

Mobiliari 
general: 
taules, 
cadires,  
armaris, 
prestatgeries, 
portes,  
fotocopiadora, 
ordinadors 
teclats, 
telèfons i 
altres  

Treure pols 104 2 

Neteja a fons 2   

Neteja tapisseria 
cadires 

1   
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Residus 

Buidar els cubells 
de FORM al lloc 
que correspongui 
segons el 
reciclatge 

260 5 

Buidar les 
diferents 
papereres de 
rebuig, envasos i 
paper i cartró al 
lloc que 
correspongui 
segons el 
reciclatge 

52 1 

ZONES 
COMUNES 

Paviments 

Escombrar o 
passar mopa 

156 3 

757,24 

Fregar  156 3 

Abrillantar 1   

Mobiliari 
general: 
taules, 
cadires,  
armaris, 
prestatgeries, 
portes,  
fotocopiadora, 
ordinadors 
teclats, 
telèfons i 
altres  

Treure pols 156 3 

Neteja a fons 2   

Neteja tapisseria 
cadires 

1   

SALA DE 
PLENS I DE 

COMISSIONS 
(Pl. baixa pl. 

primera) 

Paviments 

Escombrar o 
passar mopa 

Repàs 
setmanal 
i sempre 
que hi 
hagi 
algun 
acte 

1 

120,52 

Fregar  1 

Abrillantar 1   

Mobiliari 
general: 
taules, 
cadires,  

Treure pols 52 1 

Neteja a fons 2   
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armaris, 
prestatgeries, 
portes,  
fotocopiadora, 
ordinadors 
teclats, 
telèfons i 
altres  

Neteja tapisseria 
cadires 

1   

ALTRES 

Lavabos 

Neteja i 
desinfecció de 
sanitaris: lavabos, 
inodors, accesoris 
i rajola zona 
sanitaris. 

260 5 

65 
Fregar el 
paviment 

260 5 

Reposició sabó 
Quan 
calgui 

  

Reposició paper 
higiènic 

Quan 
calgui 

  

Netejar les rajoles 
i sostres 

2   

Menjador 

Escombrar, fregar 
el paviment, 
netejar pica i la 
taula  

156 3 

17,15 

Treure 
escombraries  

260 5 

Netejar nevera i 
microones  

156 3 

Netejar amb 
aspiració: treure 
pols i teranyines 
de les parets i del 
sostre 

12   

Llums 

Treure pols i en 
els casos que hi 
hagi vidre netejar-
lo 

1     

Parets, 
sostres, reixes 
de l'aire 
condicionat i 
motllures 

Netejar amb 
aspiració: treure 
pols i teranyines 

6     
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ASCENSOR   52 1   

EXTERIORS 

Vorera 
Netejar la vorera 
de l’entorn de 
l’edifici 

52 1   

Vidres  planta baixa 12     

Vidres exteriors i interiors de la 
primera, segona i tercera planta 
edifici nou i edifici vell 

6     

Vidres de difícil accés de l'escala 1     

TOTALS 2.043,46 

 
 
 
Pel Laboratori d’Aigües residuals de la comarca del Ripollès han de ser: 
 

SERVEI LABORATORI D'AIGÜES 

PERIODICITAT 
MÍNIMA 

SUPERFÍCIE 

dies/any 
dies 

/setmana 
m2 

LABORATORI 

Paviments 
Escombrar o 
passar mopa 

24 

  97,23 

Fregar  24 

Mobiliari 
general: 
taules, 
cadires,  
armaris, 
prestatgeries, 
portes,  
fotocopiadora, 
ordinadors 
teclats, 
telèfons i 
altres  

Treure pols 24 

Neteja a fons 24 

Parets 
Netejar les 
rajoles i 
sostres 

2 

Residus 

Buidar les 
diferents 
papereres al 
lloc que 

24 
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correspongui 
segons el 
reciclatge 

ALTRES 

Lavabos 

Neteja i 
desinfecció de 
sanitaris: 
lavabos, 
inodors, 
accesoris i 
rajola zona 
sanitaris. 

24 

  6,42 

Fregar el 
paviment 

24 

Reposició sabó 
Quan 
calgui 

Reposició 
paper higiènic 

Quan 
calgui 

Rentar 
tovalloles 

24 

Netejar les 
rajoles i 
sostres 

2 

Parets, 
sostres, i 
motllures 

Netejar amb 
aspiració: 
treure pols i 
teranyines 

6   

  

Llums  

Treure pols i 
en els casos 
que hi hagi 
vidre netejar-
lo 

1   

  

EXTERIORS 
Vorera 

Netejar la 
vorera de 
l’entorn de 
l’edifici 

12   

  

Vidres  planta baixa 4     

TOTALS 103,65 

 

19.4. Els materials 
 

 Els materials necessaris per fer la neteja seran a càrrec del contractista. A aquest 
efecte, es consideren materials; la maquinària, els utensilis, els productes de neteja 
i accessoris que siguin necessaris per a la deguda prestació del servei.  
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 Seran també a càrrec de l’empresa adjudicatària el subministrament i la reposició 
diària de materials fungibles com són el sabó rentamans, el paper higiènic, 
l’ambientador, les bosses d’escombraries i altres elements anàlegs. 

 Haurà de substituir al seu càrrec les tovalloles dels lavabos, on n’hi ha, rentar-les 
diàriament i procedir a la seva substitució anualment. 

 Els productes i materials hauran de ser escollits d'acord amb la seva provada 
eficàcia i d'acord amb els criteris de minimització de l'impacte al medi ambient. 

 El sabó rentamans ha de ser líquid, de ph neutre i tipus antial·lèrgic, i el paper 
higiènic, de cel·lulosa, de color blanc i de textura suau. 

 
19.5. Productes químics 
 

 Els productes de neteja que s’utilitzin han de complir les normes comunitàries. 
Els productes seran, sempre que sigui possible, biodegradables i ecològics. Cal 
tenir en compte la utilització de productes bactericides adients a cada espai per a 
una correcta desinfecció sanitària. 

 Els productes de tractament de terres hauran de ser antilliscants. Els desinfectants 
que s’utilitzin hauran de tenir efectes retardadors a fi de garantir una protecció 
durant un període de temps de diverses hores. 

 No s'utilitzaran substàncies i preparats perillosos o tòxics. 
 S’utilitzaran detergents sense fosfats. 
 No s’ha d’incloure en cap procés cap ingredient classificat com a cancerigen, 

mutagen o teratogènic. 
 Els productes utilitzats no han de causar sensibilització per inhalació o per 

contacte amb la pell. 
 S'han d'utilitzar substàncies de baixa eco toxicitat. Les eco etiquetes com el 

Distintiu de Qualitat Ambiental, l’Etiqueta Europea o el Cigne Blanc garanteixen 
l’acompliment d’aquest criteri. 

 
19.6. Envasos 
 

 Els productes hauran de dur visiblement imprès el procediment necessari per el 
seu ús correcte, la manera d'aplicar-los i les condicions de manipulació, així com 
les condicions de seguretat que són pròpies dels envasos i el grau de perillositat 
de cadascun dels productes, degudament indicat per les icones estàndards, i 
d'acord amb la Normativa ambiental aplicable. 

 Cal evitar els envasos que continguin PVC o altres plàstics halogenats, i prioritzar 
aquells envasos que siguin mono materials, fabricats a partir de materials reciclats 
o de fàcil reciclatge. A més, cal no utilitzar envasos amb vaporitzadors que 
utilitzin propel·lents (com per exemple els CFC’s que estan prohibits). 

 
19.7. Maquinària i sistemes de neteja 
 
L’empresa adjudicatària disposarà de tota la maquinària, mitjans auxiliars i utillatge 
necessaris per al desenvolupament dels treballs, essent al seu càrrec l’adquisició, 
reparació i reposició d’aquest. Tota la maquinària emprada pel contractista serà 
respectuosa amb el medi ambient, complint amb la legislació vigent. 
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20. OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTISTA 
 
El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de la qual, 
en tots els seus termes, tindrà el caràcter d’obligació essencial del contracte. 
 
En tot cas són obligacions essencials del contractista: 
- Dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o materials suficients 
(article 64.2 del TRLCSP).´ 
- Compliment dels requisits previstos en l’article 227 del TRLCSP, per als supòsits de 
subcontractació. 
- Prestar el servei durant la vigència del contracte amb precisió i ininterrompudament en 
la forma prevista en els plecs i en l’oferta del contractista, i amb submissió a les 
instruccions que li dicti el Consell Comarcal d’acord amb les seves facultats i a les què 
pugui resultar de la legislació estatal o autonòmica sobre el servei objecte de licitació. 
 
 
21. OBLIGACIONS RELATIVES AL PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI 
 
Tot el personal dependrà exclusivament de l’empresa adjudicatària i, per tant, aquest 
tindrà tots els drets i deures inherents. L'adjudicatari haurà de complir totes les 
obligacions en matèria laboral i de seguretat social.  
 
21.1. Prevenció de riscos laborals 
 
L’oferta haurà d’especificar l’equip humà que es posarà a disposició del contracte. En 
compliment del deure de protecció de la seguretat i salut, l’adjudicatària s’obliga a 
l’aplicació del contingut de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos 
laborals, i en particular ha de garantir allò que s’estableix en el seu article 24 de 
conformitat amb el desplegament reglamentari efectuat pel Reial Decret 171/2004, de 30 
de gener, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 
 
L’empresa adjudicatària haurà de presentar un resum explicatiu de la implantació de la 
prevenció de riscos laborals i acreditar documentalment l’avaluació de riscos i la formació 
i informació dels treballadors en matèria de prevenció de riscos laborals. 
 
L’empresa adjudicatària posarà en coneixement de tots els seus treballadors la normativa 
interna de seguretat i salut existent i facilitarà al seu personal els mitjans de protecció 
personal necessaris per desenvolupar les tasques de neteja. 
 
21.2. Presència física del personal 
 
Una vegada adjudicat el contracte, l’empresa haurà de presentar una relació (amb nom i 
cognoms, data d’ingrés a l’empResa i tipus de contracte), dels treballadors que es faran 
càrrec de la neteja. Qualsevol incorporació de personal, ja sigui de nova incorporació o 
per cobrir vacances, eventualitats o absentisme, haurà de comptar amb el corresponent 
vistiplau del Consell. 
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El personal empleat per l’adjudicatari haurà d’estar perfectament uniformat i identificat i 
haurà de procedir amb la màxima correcció en les dependències. El responsable del 
contracte té dret a inspeccionar el personal de neteja així com el treball desenvolupat i, si 
s’escau, exigir a l’adjudicatari la substitució dels operaris que, a criteri del Consell 
Comarcal,  no observin una actitud correcta. 
 
El personal inclòs en l’equip de treball de l’empresa adjudicatària que per malaltia o altre 
tipus d’absència no pugui prestar el servei diari de neteja, haurà de ser substituït per altre 
de la mateixa categoria mentre duri l’absència, i s’haurà de comunicar al responsable del 
contracte. 
 
 
22. ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
 
22.1. El contractista està obligat a: 
22.1.1 Designar una persona com a responsable del control de la bona marxa dels treballs 
i del comportament del seu personal i que faci d’interlocutor amb el Consell Comarcal 
del Ripollès, en els temes que es derivin de l’execució del contracte.  
22.1.2. Presentar mensualment un informe de les tasques realitzades.  
22.1.3. Realitzar un control quinzenal de les tasques realitzades. 
22.1.4. Mantenir una estreta coordinació amb el Consell Comarcal. El contractista ha 
d’atendre les indicacions del Consell Comarcal en el termini màxim de 48 hores des de 
la comunicació. 
22.1.5.  Omplir diàriament el full de seguiment i control de  les tasques realitzades a cada 
dependència.  
22.1.6. Comunicar qualsevol incidència que es produeixi en el servei. 
22.1.7. Disposar del personal necessari i idoni per a la prestació dels serveis contractats, 
essent l’únic responsable del mateix, i per tant, de la seva exclusiva competència llur 
modificació, substitució o alteració segons les necessitats. Els canvis de personal han de 
ser comunicats al Consell Comarcal. 
22.1.8. Complir tota la normativa legalment establerta referent al personal que aportarà 
al servei. 
22.1.9. Indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència 
de les operacions que requereixi l’execució del contracte, d’acord amb allò establert a 
l’art. 214 del TRLCSP. 
22.1.10. Assumir el cost de la maquinària, els estris, els productes de neteja, les tovalloles 
i els accessoris que calguin per a la deguda prestació dels serveis, i del subministrament i 
la recol·locació diària dels materials fungibles, com ara el sabó rentamans, el paper 
higiènic, els eixugamans, les bosses d’escombraries i altres elements anàlegs. Aquests 
productes han de complir les prescripcions de  qualitat ambiental descrites el plec de 
condicions tècniques. 
22.1.11. Guardar reserva respecte a les dades o antecedents que no siguin públics o notoris 
i que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte de què hagi tingut coneixement amb 
motiu del contracte. 
22.1.12. Esmenar les deficiències que el Consell Comarcal pugui trobar en el 
desenvolupament del treball que no es correspongui amb el nivell de qualitat pactat o 
compromès.  
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22.1.13. Garantir la seguretat i la salut dels treballadors al seu servei, en tots els aspectes 
relacionats amb la feina, d’acord amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals vigent. 
 
 
22.2.  Obligacions ambientals 
 
El contractista haurà de seguir unes pràctiques per assegurar la correcta gestió ambiental 
en les activitats de neteja: 
 
Per a l’estalvi d’aigua, energia i materials: 
 
 Fer un ús racional de l’aigua i tancar bé les aixetes.  
 Minimitzar les descàrregues de les cisternes dels lavabos. Si les cisternes disposen de 

doble càrrega prémer el polsador que minimitza la descàrrega. 
 Sempre que sigui possible, treballar amb llum natural. 
 Tenir cura de tancar els llums quan se surti d’un espai. Si el sistema d’il·luminació 

és mitjançant fluorescents, no apagar-los si no es preveu estar fora del despatx o sala 
més de 20 minuts, ja que el mecanisme d’encesa consumeix molta energia. 

 Procurar que les portes i finestres estiguin ben tancades quan funcioni la calefacció o 
l’aire condicionat.  

 Fer un ús racional dels productes de neteja i utilitzar productes de neteja respectuosos 
amb el medi ambient.  

 
Per a la correcta gestió dels residus: 
 
 Envasos: buidar els cubells d’ envasos i traslladar-los al contenidor situat al garatge, 

destinat a aquest ús o als contenidors municipals situats fora de la seu del Consell 
Comarcal. 

 Vidre: buidar els cubells de vidre i traslladar-los al contenidor situat al garatge, 
destinat a aquest ús o als contenidors municipals situats fora de la seu del Consell 
Comarcal. 

 Fracció orgànica de residus municipals (FORM): buidar els cubells d'orgànica als 
contenidors municipals situats fora de la seu del Consell Comarcal. 

 Paper i cartró: buidar les papereres de paper i cartró i traslladar-lo al contenidor situat 
al garatge, destinat a aquest ús o als contenidors municipals situats fora de la seu del 
Consell Comarcal. En cas que durant les activitats de neteja es generi paper i cartró, 
procedir de la mateixa manera. 

 Rebuig: buidar els cubells de rebuig i traslladar-lo al contenidor situat al garatge, 
destinat a aquest ús o als contenidors municipals situats fora de la seu del Consell 
Comarcal. 

 No traspassar residus d’un contenidor a un altre. 
 Tots els residus que es generen a la seu del Consell Comarcal tenen un circuit 

establert. El servei de neteja es fa càrrec del buidat dels contenidors d’envasos, vidre, 
paper i cartró, de la fracció orgànica de residus municipals i de rebuig. 
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22.3. Desperfectes 
 
L’adjudicatari respondrà de tots els danys i desperfectes que, voluntària o 
involuntàriament, causi el personal que presti el servei de neteja, durant l’horari de 
prestació del mateix i haurà de reparar o reposar immediatament tots els desperfectes 
causats. 
En cas de no fer-ho, es descomptarà el cost d’aquests desperfectes del cànon regular 
mensual. 
 
23. POTESTATS DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
El Consell Comarcal, a més dels drets i potestats que es derivin del que estableix aquest 
Plec i la legislació vigent en matèria de contractació, ostentarà les potestats següents: 
 
a) Exercir facultats d’inspecció i vigilància en relació a l’execució dels serveis i donar les 
ordres i instruccions necessàries per mantenir o restablir la prestació deguda. 
 
b) Efectuar controls periòdics de les tasques realitzades.  
 
c) Modificar les tasques a realitzar en cas de ser necessari, per motius d'interès públic, 
sense que això suposi modificació substancial del contracte. 
 
d) Imposar a l'adjudicatari les corresponents sancions per les infraccions comeses, segons 
l'establert en el clausulat d'aquest Plec. 
 
e)Exigir els mecanismes de control de presència del personal adscrit al servei que 
consideri oportuns per cadascun dels llocs de treball. 
 
24. PENALITATS ADMINISTRATIVES PER INCOMPLIMENTS 
CONTRACTUALS 
 
Per poder sancionar les infraccions observades s’incoarà l’expedient corresponent, en el 
qual es donarà audiència de 10 dies a l'empresa perquè pugui formular les al·legacions 
oportunes i, si escau, proposar proves. S’estableixen els règims d’infraccions i sancions 
següents: 
 
A. Règim d’infraccions. Classificació 
 

a. Molt greus: 
 

1. Paralitzacions i interrupcions en la prestació dels serveis. 
 
2. Demora de l’inici de la prestació dels serveis superior a un dia, sempre que 
no existeixi causa de força major. 
3. La prestació manifestament defectuosa o irregular dels serveis amb 
incompliment de les condicions establertes. 
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4. Retard reiterat (més de dues vegades) en la prestació del servei, respecte a 
l’horari establert i/o disminució de les hores ofertes. 
 
5. No utilització dels mitjans mecànics o humans oferts. 
 
6. Desobediència reiterada (més de dues vegades) a les ordres del Consell 
Comarcal relatives a la prestació del servei. 
 
7. Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi 
ambient, d’acord amb la legislació vigent. 
 
8. Incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social amb el 
personal adscrit al servei. 
 
9. La reincidència en la comissió de faltes greus. 
 

b. Greus. 
 

1. Cometre infraccions molt greus que, per la seva naturalesa i circumstàncies 
concurrents, no siguin considerades com a molt greus. 
 
2. Incompliment d’acords o decisions del Consell Comarcal sobre les 
variacions de detall dels serveis que no impliquin increment de despeses per 
al contractista. 
 
3. La no presentació de l'informe mensual de les tasques realitzades. 
 
4. No realitzar els controls periòdics de les tasques realitzades. 
 
5. Qualsevol altre incompliment de les exigències establertes en aquest Plec. 
 
6. La reiteració en la comissió de faltes lleus. 
 

c. Lleus 
 

1. Cometre infraccions greus que, per la seva naturalesa i circumstàncies 
concurrents, no siguin considerades com a greus. 

 
B. Règim de sancions 
 

a. Infraccions molt greus 
 

1. Rescissió del contracte. 
 
2. Penalització per la quantia equivalent a la compresa entre un 7,5% i un 10% 
de la facturació anual (sense IVA). 
 

Aquestes sancions són compatibles entre sí. 
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b. Infraccions greus 
 

1. Penalització per la quantia equivalent a la compresa entre un 2,5% i un 7,5% 
de la facturació anual (sense IVA). 
 

Aquestes sancions són compatibles entre sí. 
 

c. Infraccions lleus 
 

1. Advertiment formal 
 
2. Penalització per la quantia màxima de fins a 2,5% de la facturació anual 
(sense IVA). 

 
Aquestes sancions són compatibles entre sí.  
 
En tot cas, a part de la sanció que correspongui, a més, es deduirà de la facturació mensual 
l’import corresponent al dia de treball en què s'ha comès la infracció (facturació 
anual/250). 
 
 
24. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
Una vegada perfeccionat el contracte, l'òrgan de contractació només podrà introduir-hi 
modificacions degudes a: 
- L'augment, la reducció o la supressió d'edificis i/o espais objecte de neteja. 
- La modificació horària, en cas que es produís alguna modificació en l’horari en què s’ha 
de dur a terme la jornada laboral. 
- Augment o disminució de les freqüències de neteja, per necessitats derivades de 
l’activitat diària del Consell Comarcal i resta d’ens públics que tenen la seva seu a l’edifici 
del carrer Progrés 22. 
 
Aquestes modificacions, que seran obligatòries per al contractista, no podran excedir, de 
forma acumulada, en més o en menys, el 10% de l'import de l'adjudicació i  seran 
aprovades per l'òrgan  de contractació.  
 
Qualsevol altra modificació del contracte només podrà operar si es justifica per la 
concurrència d'alguna de les circumstàncies que, amb caràcter taxat, es preveuen a l'article 
107 del TRLCSP. 
 
25. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. 
CONFIDENCIALITAT 
 
El contractista haurà de respectar la confidencialitat de la informació d’aquesta mena a 
què tingui accés amb ocasió de l’execució del contracte. D’acord amb l’art 140.2 del 
TRLCSP. 
 
Així mateix, el contractista ha de complir les prescripcions que preveu la normativa vigent 
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en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les contingudes a 
l’article 12, números 2 a 4, de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre. 
 
Quan el contracte impliqui l’accés del contractista a dades de caràcter personal del 
tractament de les quals en sigui responsable el Consell Comarcal, el contractista tindrà la 
consideració d’encarregat del tractament . A aquest efecte, el contractista s’obliga a 
implementar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat 
de les dades i, en especial, les establertes al Reglament de desenvolupament de la Llei 
orgànica 15/1999 abans esmentada, d’acord amb el nivell de seguretat aplicable al fitxer 
automatitzat en el qual es continguin les dades personals objecte de tractament. 
 
En tot cas, el contractista no pot accedir als documents, arxius, sistemes i suports que 
continguin dades de caràcter personal sense l’autorització expressa de l'òrgan 
corresponent del  Consell Comarcal. En el cas que el personal vinculat al contractista 
tingués accés directe o indirecte, a dades o informacions de caràcter personal, el 
contractista els exigirà el compliment del deure de secret respecte de les dades i 
informacions a què hagin pogut tenir accés en el desenvolupament de l'activitat o servei 
prestat. 
 
De conformitat amb l’art. 140.1 del TRLCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar 
la informació facilitada pels licitadors i designada per aquests com a confidencial. En el 
cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter 
confidencial. 
 
26. PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ I JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
26.1. L’administració té la facultat d’interpretar el contracte objecte d’aquest plec i 
resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, prèvia audiència del contractista. 
Igualment, podrà modificar el contracte, en allò relatiu a l’objecte del servei per raons 
d’interès públic, dins dels límits i amb els requisits assenyalats en la legislació sobre 
contractació vigent i en aquest plec. 
 
Els acords que dicti l’Administració en l’eventual exercici d’aquestes prerrogatives 
d’interpretació i modificació, seran immediatament executius. 
 
26.2. Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i els 
efectes del Plec i del contracte administratiu, seran resoltes per l’òrgan competent del 
Consell Comarcal, els acords del qual posaran fi a  la via administrativa. En contra 
d’aquests es podrà interposar recurs contenciós administratiu, d’acord amb el que disposa 
la Llei reguladora d’aquesta jurisdicció. 
 
27. DISPOSICIONS OBLIGATÒRIES 
 
En tot allò que no estigui determinat per aquest Plec, serà d’aplicació el Plec de 
condicions administratives generals aprovat pel Consell Comarcal del Ripollès en tot allò 
que no es contradigui amb el TRLCSP. 
 
Ripoll, 29 de març de 2017  
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ANNEX 1 – Llistat de dependències i superfícies 
 
Edifici del Consell Comarcal 
 

Departament / zona Planta Superfície (m²) 
Total per 

Planta 

Espais Comuns / Arxiu Soterrani 95,35   

Espais Comuns / Vestíbul Distribuïdor Soterrani 23,87   

Espais Comuns / Escala 1 Soterrani 11,74 157,31 

Espais Comuns / Sala Servidors Soterrani 21,48   

Espais Comuns / Ascensor Soterrani 4,87   

Espais Comuns / Porxo/Cancell Baixa 12,90   

Espais Comuns / Hall Baixa 52,06   

Secretaria-Serveis Generals / Atenció Públic Baixa 11,50   

Espais Comuns / Passadís 1  Baixa 22,33   

Espais Comuns / Banys PB Baixa 13,35   

CBSR / Tutories Baixa 16,81   

CBSR / Aula 1 Baixa 16,78   

CBSR / Aula 2 Baixa 43,17   

CBSR / Aula 3 Baixa 26,77   

CBSR / Aula d'autoformació Baixa 94,68   

CBSR / Informàtica i Televisió Baixa 21,30   

Espais Comuns / Sortida Baixa 6,16   

Espais Comuns / Escala 1 Baixa 5,83 653,55 

Espais Comuns / Passadís 3  Baixa 5,77   

Espais Comuns / Neteja Baixa 2,78   

Espais Comuns / Ascensor PB  Baixa 5,03   

Espais Comuns / Vestíbul PB Baixa 9,05   

Espais Comuns / Pas PB SA Baixa 13,41   

Espais Comuns / Banys PB SA Baixa 8,60   

Espais Comuns / Traster PB SA Baixa 3,81   

Espais Comuns / Distribuïdors 01 PB SA  Baixa 7,66   

Espais Comuns / Vestíbul Antiga Seu Baixa 101,65   

Espais Comuns / Sala de Plens Baixa 81,76   
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Espais Comuns / Sala PB 01 Baixa 15,19   

Espais Comuns / Sala PB 01 Baixa 16,91   

Espais Comuns / Sala PB 01 Baixa 15,68   

Espais Comuns / Escala Part Vella Baixa 5,06   

Espais Comuns / Escala 2 Baixa 17,55   

Espais Comuns / Escala 3 Primera 16,63   

Espais Comuns / Passadís P1 Primera 22,75   

Joventut / Servei 1,0 Primera 16,32   

Habitatge / Servei 1,1 Primera 16,32   

Habitatge / Servei 1,2 Primera 16,32   

Esports / Servei 1,3 Primera 16,32   

CNL / Servei 1,4 Primera 16,30   

Xaloc / Servei 1,5  Primera 17,84   

Xaloc / Annex Servei 1,5  Primera 19,75   

Xaloc / Annex Servei 1,4 Primera 13,49   

Xaloc / Annex Servei 1,3 Primera 13,49   

Xaloc / Annex Servei 1,2 Primera 13,49 409,41 

Xaloc / Annex Servei 1,1  Primera 13,49   

Xaloc / Annex Servei 1,0  Primera 13,49   

Espais Comuns / Banys P1 01 Primera 11,43   

Espais Comuns / Ascensor P2 Primera 4,87   

Espais Comuns / Vestíbul P1 Primera 8,94   

Espais Comuns / Distribuïdor P1  Primera 51,17   

Espais Comuns / Banys P1 SA  Primera 4,31   

Espais Comuns / Escala Part Vella P1 Primera 5,06   

APS / Despatx P1-01 Primera 17,09   

APS / Despatx P1- Comissions Primera 38,76   

Òrgans de Govern P1-01 Primera 14,41   

APS / Despatx P1-03 Primera 13,76   

APS / Despatx P1-02 Primera 13,61   

Espais Comuns / Escala 4 Segona 16,63   

Espais Comuns / Passadís P2 Segona 22,75   
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Serveis Econòmics / Servei 2,0 Segona 16,32   

Oficina Consumidor / Servei 2,1 Segona 16,32   

Area Cooperació  Municipal../ Servei 2,2 Segona 16,32   

Educació / Servei 2,3 Segona 16,32   

Secretaria-Serveis Generals / Servei 2,4 Segona 16,30   

Presidència / Servei 2,5 Segona 17,84   

Presidència / Annex Servei 2,5 Segona 19,75   

Sat-Recursos Humans / Annex Servei 2,4 Segona 13,49   
Sat-Secretaria -serveis Generals / Annex Servei 
2,3 Segona 13,49   
Secretaria-Serveis Generals-Serveis Tècnics-
RSU-Sanejament / Servei 2,2 Segona 13,49   

SAT-Serveis Econòmics / Servei 2,1 Segona 13,49 422,65 

Espais Comuns / Annex Servei 2,0 Segona 13,49   

Espais Comuns / Banys P2 01 Segona 11,43   

Espais Comuns / Ascensor P2 Segona 4,87   

Espais Comuns / Vestíbul P2 Segona 8,94   

Espais Comuns / Distribuïdor P2 Segona 54,77   

Espais Comuns / Bany P2 Segona 4,31   

Espais Comuns / Escala Part Vella P2 Segona 5,06   

Òrgans de Govern / Despatx P2-01 Segona 17,00   

Òrgans de Govern / Presidència Segona 38,98   

Òrgans de Govern / Gerència Segona 27,20   

Òrgans de Govern / Despatx P2-02 Segona 11,95   

Espais Comuns / Despatx P2-02 Segona 12,14   

Espais Comuns / Escala 5 Tercera 8,32   

Espais Comuns / Passadís P3 Tercera 8,88   

Espais Comuns / Servei 3,0 Tercera 16,33   

CSRCR  / Servei 3,1 Tercera 16,30   

CSRCR / Sala Recaptació Tercera 103,01   

CSRCR / Despatx P3 01 Tercera 14,52   

CSRCR / Sala P3 01 Tercera 8,26   

CSRCR / Despatx P3 02 Tercera 14,75   
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CEC / Annex Servei 3,1 Tercera 13,63   

CSRCR / Annex Servei 3,0 Tercera 13,63 400,54 

Espais Comuns / Banys P3 01 Tercera 11,43   

Espais Comuns / Ascensor P3 Tercera 4,87   

Espais Comuns / Vestíbul P3 Tercera 8,94   

Espais Comuns / Distribuïdor P3 Tercera 42,72   

Espais Comuns / Escala Part Vella P3 Tercera 2,83   

Espais Comuns / Sala Personal  Tercera 17,15   

Espais Comuns / Traster P3 Tercera 4,25   

RSU-Sanejament / Despatx P3-01 Tercera 20,06   

RSU-Sanejament / Despatx P3-02 Tercera 18,97   

Serveis Tècnics / Despatx P3-03 Tercera 51,69   

    2043,46 2043,46 
 
Laboratori comarcal d’aigües residuals  
 
 

 
Zona 

 
Superfície (m²) Total 

1    Arxiu 
12,62 

 

103,65 

2    Lavabo 
6,42 

 

3-4 Neveres congeladors mostres 
9,87 

 

5    Laboratori general 
37,53 

 

6    Laboratori microbiologia 
9,99 

 

7    Sala actes 
5,41 

 

8    Despatx direcció 
10,25 

 

9    Recepció 
11,56 

 

 
103,65 
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ANNEX 2 – Plànols de dependències i superfícies a netejar 
- Edifici del Consell Comarcal. 
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– Laboratori  comarcal d’aigües residuals. 
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ANNEX 3 – Personal de neteja a subrogar 
 

Categoria Antiguitat Hores Anuals Cost Anual 

Netejador 23/09/2016 728 8.516,40€ 
    
Netejador 14/10/2015 1.092 11.900,39€ 
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ANNEX 4 – Acta d’inspecció del servei de neteja 

 

Acta d'inspecció Núm. acta: Full núm. 1

1. Dades generals

▪ Nom de les persones que intervenen a la inspecció:

Consell Comarcal del Ripollès:

Inspector/a: DNI:

Altres: DNI:

DNI:

Treballador/a: DNI:

DNI:

Altres: DNI:

▪ Data de la inspecció: Hora d'inici: Hora de finalització:

2. Dades generals de la inspecció

Co rre c te De fic ie n t
No  

re a litz a t
Co rre c te De fic ie n t

No  
re a litz a t

Co rre c te De fic ie n t
No  

re a litz a t
Co rre c te De fic ie n t

No  
re a litz a t

ACTA D'INSPECCIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE L'EDIFICI DEL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS

NETEJAR ELS 
VIDRES

NETEJAR I 
DESINFECTAR ELS 

LAVABOS

RENTAR LES 
TOVALLOLES

NETEJAR LES 
RAJOLES DELS 

LAVABOS

NETEJAR LA 
PORTA 

D'ENTRADA

ESCOMBRAR I 
REGAR LA 

VORERA DE 
L'ENTORN DE 

L'EDIFICI

ESTAT

NETEJAR LES 
PORTES, MARCS I 

POMS

SERVEI

Signatures:

PLANTA SEGONA PLANTA TERCERA

REPOSICIÓ DEL 
SABÓ I EL PAPER 

HIGIÈNIC

Empresa adjudicatària:

Treballador/a:

NETEJAR EL 
MOBILIARI

PLANTA BAIXA

Localització de les 
incorreccions:

ESTAT

PLANTA PRIMERA

ESTAT ESTAT

FREGAR

TREURE POLS 
MOBILIARI
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Acta d'inspecció Núm. Acta: Full núm. 2

Co rre c te De fic ie n t
No  

re a litz a t
Co rre c te De fic ie n t

No  
re a litz a t

Co rre c te De fic ie n t
No  

re a litz a t
Co rre c te De fic ie n t

No  
re a litz a t

3. Observacions:

                                                                         

TREURE 
TERANYINES

NETEJAR 
TAPISSERIA 

CADIRES

NETEJAR LA SALA 
DE PLENS

NETEJAR LA SALA 
DE CONSELL DE 

GOVERN

BUIDAR LES 
DIFERENTS 
PAPERERES

NETEJAR EL 
MENJADOR

En representació del Consell Comarcal del Ripollès

 Segell                                                    Signatura/es

Localització de les 
incorreccions:

ESTAT ESTAT

En representació de l'empresa

      Segell                         Signatura/es

NETEJAR LLUMS 

PLANTA TERCERA

ESTAT ESTATSERVEI

PLANTA BAIXA PLANTA PRIMERA PLANTA SEGONA
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Acta d'inspecció Núm. acta:

1. Dades generals

▪ Nom de les persones que intervenen a la inspecció:

Consell Comarcal del Ripollès:

Inspector/a: DNI:

Altres: DNI:

DNI:

Treballador/a: DNI:

Altres: DNI:

▪ Data de la inspecció: Hora d'inici: Hora de finalització:

2. Dades generals de la inspecció

Correcte Deficient No realitzat Correcte Deficient No realitzat

3. Observacions:

                                                                         

ACTA D'INSPECCIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DEL LABORATORI D'AIGÜES RESIDUALS DE 
LA COMARCA DEL RIPOLLÈS 

Signatures:

Empresa adjudicatària:

Localització de 
les 

incorreccions:

Localització de 
les incorreccions:ESTATSERVEISERVEI

LABORATORI

ESTAT

LABORATORI

NETEJAR LES 
RAJOLES DELS 

LAVABOS

ESCOMBRAR I 
REGAR LA 

VORERA DE 
L'ENTORN DE 

L'EDIFICI

TREURE 
TERANYINES

BUIDAR LES 
DIFERENTS 
PAPERERES

 Segell                                                    Signatura/es

En representació de l'empresa

      Segell                        Signatura/es

En representació del Consell Comarcal del Ripollès

FREGAR

TREURE POLS 
MOBILIARI

NETEJAR EL 
MOBILIARI

NETEJAR LES 
PORTES, 

MARCS I POMS

NETEJAR ELS 
VIDRES

NETEJAR I 
DESINFECTAR 
ELS LAVABOS

REPOSICIÓ DEL 
SABÓ I EL PAPER 

HIGIÈNIC

NETEJAR LA 
PORTA 

D'ENTRADA
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ANNEX I OFERTA ECONÒMICA 

 
 
En/na............................................................................................, amb domicili a 
..............................................................................................  i DNI número 
.............................., en nom propi/en representació de l’empresa 
............................................,.MANIFESTO:  
 
1. Que estic assabentat/ada  del plec de condicions per a l’adjudicació del procediment 
obert amb diversos criteris d’adjudicació per a la contractació, reservada a centres 
especials de treball, del servei de neteja de l’edifici del Consell Comarcal del Ripollès i 
del Laboratori d’Aigües del Ripollès. 
 
2. Que accepto íntegrament les clàusules administratives i tècniques del procediment de 
referència.  
 
3. Que ofereixo prestar el servei de neteja de l’edifici del Consell Comarcal del Ripollès 
i del Laboratori d’Aigües, amb subjecció tant als plecs objecte d’aquesta licitació, com a 
les condicions de l’oferta presentada, per un import de .................. €/any, més 
...................... € corresponent al 21% d'IVA, que resulta un import total anual de 
.................... €, IVA inclòs (..............................................euros). 
 
4. Que ofereixo  .................. hores anuals, addicionals a les 1.820 hores anuals mínimes 
requerides per contracte. Aquestes hores queden incloses en el preu total del contracte 
detallat al punt 3 d’aquesta oferta.  
 
............................ , ....... de ....................... de 2017 
 
 
 
 
 
(Signatura de qui efectua l’oferta) 
(Segell de l’empresa, si escau) 
 
 
 
 
 
 
 

Pàgina 1 de 3 
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SUPERFÍCIE
COST ANUAL 

SERVEI

PREU 
UNITARI 
SERVEI

dies/any          
(A)

dies 
/setmana

m2 hores/servei hores/setmana
hores/any               

(F)
€/any               

(B)
€/servei              
(C=B/A)

Escombrar o passar mopa 104 2

Fregar 52 1

Abrillantar 1

Treure pols 104 2

Neteja a fons 2

Neteja tapisseria cadires 1

Buidar els cubells de FORM al 
lloc que correspongui segons el 
reciclatge

260 5

Buidar les diferents papereres 
de rebuig, envasos i paper i 
cartró al lloc que correspongui 
segons el reciclatge

52 1

Escombrar o passar mopa 156 3

Fregar 156 3

Abrillantar 1

Treure pols 156 3

Neteja a fons 2

Neteja tapisseria cadires 1

Escombrar o passar mopa 1

Fregar 1

Abrillantar 1

Treure pols 52 1

Neteja a fons 2

Neteja tapisseria cadires 1

Neteja i desinfecció de 
sanitaris: lavabos, inodors, 
accesoris i rajola zona 
sanitaris.

260 5

Fregar el paviment 260 5

Reposició sabó Quan calgui

Reposició paper higiènic Quan calgui

Netejar les rajoles i sostres 2

Escombrar, fregar el paviment, 
netejar pica i la taula 

156 3

Treure escombraries 260 5

Netejar nevera i microones 156 3

Netejar amb aspiració: treure 
pols i teranyines de les parets i 
del sostre

12

Llums
Treure pols i en els casos que 
hi hagi vidre netejar-lo

1

Parets, sostres, reixes de 
l'aire condicionat i 
motllures

Netejar amb aspiració: treure 
pols i teranyines

6

ASCENSOR 52 1

Vorera
Netejar la vorera de l’entorn 
de l’edifici

52 1

12

6

1

2.043,46

Lloc i data

Ripoll,………… de ………………………………….de 2017

Signatura i segell de l'empresa

Pàgina 2/3

BORSA ANUAL D'HORES EXTRAORDINÀRIES PER NETEGES NO PROGRAMADES

TOTALS

EXTERIORS
Vidres  planta baixa

Vidres exteriors i interiors de la primera, segona i tercera 
planta edifici nou i edifici vell

Vidres de difícil accés de l'escala

ALTRES

Lavabos 65

Menjador 17,15

SALA DE 
PLENS I DE 

COMISSIONS

Paviments

Repàs setmanal i 
sempre que hi 
hagi algun acte

120,52
Mobiliari general: taules, 
cadires,  armaris, 
prestatgeries, portes,  
fotocopiadora, 
ordinadors teclats, 
telèfons i altres 

SERVEI DE NETEJA DEL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS

PERIODICITAT MÍNIMA TEMPS

DESPATXOS

Paviments

1.083,55

Mobiliari general: taules, 
cadires,  armaris, 
prestatgeries, portes,  
fotocopiadora, 
ordinadors teclats, 
telèfons i altres 

Residus

ZONES 
COMUNES

Paviments

757,24Mobiliari general: taules, 
cadires,  armaris, 
prestatgeries, portes,  
fotocopiadora, 
ordinadors teclats, 
telèfons i altres 



CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS 
 
 
 

C/PROGRÉS, 22 / TELÈFON 972 70 32 11 – FAX 972 70 26 54 – A/e: ccripolles@ripolles.cat / 17500 RIPOLL – NIF: P6700004B 

 
 

44

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUPERFÍCIE COST ANUAL

dies/any
dies 

/setmana
m2 hores/servei hores/setmana hores/any €/any

Escombrar o passar mopa 24
Fregar 24
Treure pols 24

Neteja a fons 24

Parets Netejar les rajoles i sostres 2

Residus
Buidar les diferents papereres 
al lloc que correspongui segons 
el reciclatge

24

Neteja i desinfecció de 
sanitaris: lavabos, inodors, 
accesoris i rajola zona 
sanitaris.

24

Fregar el paviment 24
Reposició sabó Quan calgui
Reposició paper higiènic Quan calgui
Rentar tovalloles 24
Netejar les rajoles i sostres 2

Parets, sostres, i 
motllures

Netejar amb aspiració: treure 
pols i teranyines

6

Llums 
Treure pols i en els casos que 
hi hagi vidre netejar-lo

1

Vorera
Netejar la vorera de l’entorn 
de l’edifici

12

4

103,65

OBSERVACIONS:
Les caselles blaves i verdes no s'han de complimentar

PREU UNITARI SERVEI El preu unitari servei es calcularà dividint el cost anual servei per la periodicitat ofertada

€/any D

€/any E

€/any B=D+E

hores/any

hores/any F

€/hora G=B/F

Lloc i data

Data, Ripoll,…………………………………………….de 2017

Signatura i segell de l'empresa

Pàgina 3/3

COST TOTAL DEL  MATERIAL, MAQUINÀRIES I ELS QUE SIGUI NECESSARI PER A REALITZAR EL SERVEI 
DE NETEJA DEL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I DEL LABORATORI D'AIGÜES 

COST TOTAL PERSONAL DEL SERVEI DE NETEJA DEL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I DEL 
LABORATORI D'AIGÜES 

ALTRES

Lavabos

QUADRE RESUM DE LÁ OFERTA

6,42

TOTALS

TEMPS

BORSA ANUAL D'HORES EXTRAORDINÀRIES PER NETEGES NO PROGRAMADES

HORES TOTALS (HORES SERVEIS PROGRAMATS + HORES COMPLEMENTÀRIES)

EXTERIORS
Vidres  planta baixa

LABORATORI

Paviments

97,23

Mobiliari general: taules, 
cadires,  armaris, 
prestatgeries, portes,  
fotocopiadora, 
ordinadors teclats, 
telèfons i altres 

SERVEI LABORATORI D'AIGÜES
PERIODICITAT MÍNIMA

PREU/HORA

COST TOTAL DEL SERVEI DE NETEJA DEL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I DEL LABORATORI 
D'AIGÜES 
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MODEL 1 
 
MODEL D’AUTORITZACIÓ 
 
AUTORITZACIÓ PER LA CESSIÓ D’INFORMACIÓ RELATIVA A 
OBLIGACIONS AMB EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS EN 
PROCEDIMENTS D’ADJUDICACIONS DE CONTRACTES 
 
El senyor/La senyora           
 
            
 
amb DNI      , en nom propi o en representació de l’empresa 
 
        amb CIF    
 
AUTORITZA 
 
El Consell Comarcal del Ripollès a sol·licitar la cessió d’informació, per mitjans 
informàtics o telemàtics, sobre la condició d’estar o no al corrent de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social, a efectes que pugui ser proposat com a adjudicatari 
del contracte de servei de neteja de l’edifici del Consell Comarcal del Ripollès, 
d’acord amb allò que disposa l'article 13 i següents 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.   
 
Aquesta autorització s’atorga als efectes de poder ser adjudicatari d’aquest procediment 
convocat pel Consell Comarcal del Ripollès, i en aplicació del disposat en la disposició 
addicional tercera de la Llei 24/2005, de 18 de novembre, de reformes per a l’impuls de 
la productivitat, per la qual es permet, prèvia autorització de l’interessat, la cessió de les 
dades tributàries que es requereixen en els procediments administratius, al Reial Decret 
209/2003, de 21 de febrer pel qual es regulen els registres i les notificacions telemàtiques, 
així com la utilització de mitjans telemàtics per la substitució de l’aportació de certificats 
pels ciutadans i l’article 11 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció 
de dades de caràcter personal. 
 
    de   de 2017 
 
 
 
Signat.       
 
(Segell de l’empresa, si s’escau) 
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MODEL 2 
 
DECLARACIÓ DE TREBALLADORS AMB DISCAPACITAT 
 
El/La senyor/a ..........…………………….. amb DNI núm. ..............................., en nom 
propi, o (en representació de l’empresa .........................., domiciliada a .................... 
carrer................, núm .........), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la 
contractació, reservada a centres especials de treball, del procediment obert amb diversos 
criteris d’adjudicació del contracte de serveis de neteja de l’edifici del Consell Comarcal 
del Ripollès i del laboratori d’Aigües comarcals,    
 
DECLARO: 
 
Que l’empresa ............................, actualment disposa de .....................(nombre) de 
treballadors fixos amb discapacitat a la seva plantilla de treballadors.  
 
 
 
(lloc, data) (Segell de l’empresa, si s’escau) 
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MODEL 3 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA VIGÈNCIA DE DADES QUE CONSTEN 
AL REGISTRE ELECTRÒNIC D’EMPRESES LICITADORES (RELI ) 
_________________________________________________________ 
 
El/la sotasignat, senyor/a.....................................................................................actuant en 
nom propi o com .......................................................................................(assenyaleu les 
vostres facultats de representació: per exemple: administrador/a únic, apoderat/ada,...), 
declara sota la seva responsabilitat, com a licitador del procediment obert, amb diversos 
criteris d’adjudicació, del contracte reservat a centres especials de treball, del servei 
de neteja de l’edifici del Consell Comarcal del Ripollès i del Laboratori d’Aigües 
Comarcals, convocat pel Consell Comarcal del Ripollès, que l’empresa 
......................................................................................................................................... 
 
a) A data d’avui, té plenament vigents les dades que consten al RELI quant a la 
personalitat jurídica, la capacitat d’obrar i la representació. 
 
b) A data d’avui, té plenament vigents les dades que consten al RELI quant a la 
classificació empresarial (si s’escau ). 
 
c) A data d’avui, té plenament vigents les dades que consten al RELI quant a l’alta en 
l’impost d’activitats econòmiques i el rebut del darrer pagament o, si s’escau, la 
declaració d’exempció. 
 
d) A data d’avui, té plenament vigents les dades que consten al RELI quant al compliment 
de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de conformitat amb el que 
estableixen els articles 13 i 14 del Reglament General de la  Llei de contractes de les 
administracions públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 
 
e) A data d’avui, no es troba en cap de les circumstàncies que donen lloc a la prohibició 
de contractar que estableix l’article 60 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic i 
especialment en el seu apartat e) quant a les conseqüències d’incórrer en falsedat 
documental. 
 
I per què així consti, signa aquesta declaració responsable. 
 
 
 
 
(lloc i data) (segell de l’empresa) 

Diligència per fer constar que aquest 
plec que consta de 47 pàgines, va ser 
aprovat per acord adoptat pel Consell 
de Govern en la seva sessió de data 4 
d’abril de 2017.  
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