ANUNCI
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de
serveis (exp. BE-2021-1589)

-1 Entitat adjudicadora
a)

Organisme: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

b)

Número d’identificació: S0811001G

c)

Dependència que tramita l'expedient: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

d)

Tipus de poder adjudicador: Administració Pública.

e)

Número d'expedient: BE-2021-1589

-2 Obtenció de la documentació i informació
a)

Entitat: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

b)

Domicili: Passeig del Taulat, 266-270

c)

Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08019.

d)

Codi NUTS: ES511

e)

Telèfon: 934831000

f)

Adreça electrònica: contractacio.tsf@gencat.cat

g)

Adreça d'Internet del perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/bsf

h) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins la data de termini de presentació d’ofertes.
Horari d’atenció: Horari de d'atenció de la Secció de Contractació: De dilluns a divendres de 8:00 h a
15:00

Passeig del Taulat, 266-270
08019 Barcelona
Tel. 93 483 10 00

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Servei de neteja del CRAE El Calamot a Cornellà de Llobregat, dependent
de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA)
b) Admissió de pròrroga: fins a 3 anys més.
c) Divisió en lots: no.
d) Lloc d'execució: Cornellà de Llobregat.
e) Termini d'execució: Des de l’1 de juny del 2021, o a partir de 5è dia laborable a comptar des de
l’endemà de la data de signatura del contracte si fos posterior, fins al dia 31 de desembre de 2021.
f) Establiment d'un acord marc: no.
g) Codi CPV: 90911200-8 Serveis de neteja d’edificis.
h) Codi NUTS: ES511.

-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis.
b) Tramitació: ordinari.
c) Procediment: obert.
e) S’aplica un acord marc: no.
f) S’aplica una subhasta electrònica: no.

-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 126.111,75 euros.
b) Import de sortida, sense IVA: 20.763,15 euros.
c) IVA aplicable: 21%.
d) Pressupost base de licitació: : 25.123,41 euros.

-6 Admissió de variants
No

-7 Garanties
a) Provisional: no.
b) Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació.

-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació empresarial: Grup U, subgrup 1, categoria 1/A.
b) Solvència econòmica i financera:
La solvència econòmica i financera de l’empresa haurà d’acreditar-se amb una xifra anual de negocis
referit al millor exercici dels 3 darrers igual o superior al següent llindar 34.000,00 €.
L’empresa que sigui requerida per acreditar solvència econòmica i financera haurà de presentar els
comptes anuals, en què figuri el balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys. S’haurà
d’acreditar la presentació davant de l’organisme oficial corresponent.
En cas que l’empresa no tingui obligació de presentació de comptes davant organisme oficial, haurà
de presentar una declaració sobre aquest fet i presentar els comptes legalitzats.
En cas que l’empresa no tingui obligació de presentació de comptes davant organisme oficial ni de
legalitzar comptes, haurà de presentar una declaració sobre aquest fet i haurà de presentar els
comptes signats del representant legal.
c) Solvència tècnica o professional:
La solvència tècnica o professional de l’empresa haurà d’acreditar un import mínim de l’anualitat de
major execució, d’entre les 3 anteriors, en serveis d’igual o similar naturalesa que els que
constitueixen l’objecte del contracte, igual o superior a 34.000,00 €.
L’empresa que sigui requerida per acreditar solvència tècnica o professional haurà de presentar una
relació signada dels principals serveis d’igual o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte
del contracte, realitzats en l’any de major execució, dins dels darrers tres anys, que inclogui
descripció del servei, import, dates i destinatari, acompanyada dels certificats dels receptors, públics
o privats, que acreditin la realització de la prestació.

Si l’empresa és de nova creació, podrà d’acreditar la seva solvència tècnica o professional mitjançant
l’aportació de títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels directius de l’empresa i, en
particular, del responsable o responsables de l’execució del contracte, així com dels tècnics
encarregats directament de la mateixa, idonis per a l’exercici del servei.

-9 Criteris d’adjudicació:
Cap criteri admet declaració de confidencialitat per part de les empreses.
La puntuació deis criteris d'adjudicació s'establirà en un màxim de 100 punts, els quals quedaran
distribuïts de la manera següent:
1. CRITERIS QUE DEPENEN DE JUDICI DE VALOR (SOBRE B): 25 punts
1.1. Pla de treball (màxim 10 punts)
a) Itineraris per zona i per treballador de les àrees a netejar i distribució horària (màxim 4 punts)
Es valorarà la millor organització del servei, per tal d'optimitzar les hores de treball, en benefici de
l’eficàcia del servei prestat. Es tindrà en compte la distribució entre neteja de manteniment i neteja a
fons.
b) Freqüència de les actuacions de neteja (màxim 4 punts)
Es valoraran les millores respecte de les freqüències establertes al Plec de Prescripcions Tècniques
c) Pla específic de neteja: polit dels terres. (màx. 2 punt)
Proposta i calendarització del polit de terres del centre.
Es valorarà el procediment i la planificació de polit de terres per tal que aquesta tasca interfereixi el
menys possible en les activitats del centre.
1.2. Productes, consumibles i utillatge (màxim 7 punts)
a) Periodicitat en la reposició dels consumibles i dels estocs de productes permanents al centre
(màxim 3 punts).
Es valorarà l'adaptació entre la periodicitat i la quantitat de material subministrat.
b) La qualitat del material consumible: paper higiènic, paper eixugamans, sabó de mans líquid,
ambientadors, bosses d'escombraries, guants d'un sòl ús, mascaretes, davantals... (màxim 2 punts).
Caldrà presentar fitxes i/o descripció dels consumibles emprats per a les tasques a realitzar.

Es valorarà la qualitat i les característiques dels consumibles que més s'adaptin a les necessitats del
centre.
c) La qualitat i característiques de l'utillatge: dispensadors de paper i sabó, kits de les escombretes de
bany, contenidors higiènics femenins... (màxim 2 punts)
Caldrà presentar fitxes i/o descripció de l'utillatge.
Es valorarà la qualitat i les característiques de l'utillatge que més s'adaptin al centre.
1.3. Pla específic de gestió de residus. (màxim 5 punts)
Proposta de pla de gestió residus que s’utilitzarà per la gestió correcta dels residus generats al
centre.
Es valorarà en major grau el pla que més incideixi en la minimització de la producció de residus i que
gestioni la major quantitat de fraccions de residus.
1.4. Recursos humans: mecanismes de motivació, resolució de conflictes... (màxim 3 punts)
Ateses les característiques de la població atesa en els centres objectes de licitació, es valorarà:
Els mecanismes previstos per l’empresa per a l'adaptació del personal a la dinàmica deis centres, així
com les eines de comunicació i resolució de conflictes personal - empresa, i les eines de motivació i
de suport al personal adscrit al centre.
2. CRITERIS QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (SOBRE C): 75 punts
2.1. Oferta econòmica (màxim 30 punts)
L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació, a la resta s’aplicarà la fórmula següent:
PUNTUACIÓ = oferta més econòmica x puntuació màxima
Oferta
2.2. Destinació del major percentatge del preu del contracte a salaris del personal adscrit al servei
(màxim 25 punts)
L’empresa que presenti el major percentatge obtindrà la màxima puntuació i la resta d’empreses es
valoraran de forma proporcional, segons al fórmula següent:
PUNTUACIÓ = percentatge ofert x puntuació màxima
major percentatge
2.3. Formació (màxim 9 punts)

(Per a la valoració d’aquest apartat caldrà acompanyar l’oferta (annex 1), amb l’annex 1.1. Oferta de
formació, indicant el nom, el contingut i les hores dels cursos. No es valorarà les hores de formació
ofertes a l’annex 1 sinó van acompanyades de l’annex 1.1. Oferta de formació, degudament
emplenat i signat.)
Programa anual de formació específica del personal implicat en el servei directe al centre.
Per a la valoració d’aquest criteri, es tindrà en compte la formació que l’empresa oferirà al personal
que presti aquest servei i que tinguin relació amb l’objecte del contracte.
a) Formació en l’ús dels equips de protecció individuals (EPI). Mínim 5 hores. 1,5 punts
b) Formació en riscos laborals en el sector neteja. Mínim 10 hores. 1,5 punts
c) Formació en neteja i manteniment de terres. Mínim 10 hores. 1,5 punts
d) Formació en neteja i tractament de superfícies. Mínim 10 hores. 1,5 punts
e) Formació en neteja de vidres. Mínim 5 hores. 1,5 punts
f) Formació en maneig d’equips i maquinària de neteja. Mínim 10 hores. 1,5 punts
2.4. Productes de neteja amb etiqueta ecològica. (màxim 4 punts)
(Per a la valoració d’aquest apartat caldrà acompanyar l’oferta (annex 1), amb l’annex 1.2. Oferta de
productes de neteja amb etiqueta ecològica: relació i/o fitxes dels productes de neteja amb etiqueta
ecològica (Distintiu de garantia de qualitat ambiental, Etiqueta ecològica de la Unió Europea, Cigne
Nòrdic, Àngel Blau o Altra ecoetiqueta oficial equivalent. En aquest cas, caldrà indicar la relació dels
criteris ambientals que incorpora) que s’empraran en el servei de neteja del centre. No es valoraran
els productes de neteja amb etiqueta ecològica ofertats a l’annex 1 sinó van acompanyats de l’annex
1.2. Oferta de Productes de neteja amb etiqueta ecològica).
Productes de neteja amb etiqueta ecològica que s’empraran en el servei de neteja del centre.
De 0 a 8 productes de neteja: 0 punts
De 9 a 10 productes de neteja: 1 punt
De 11 a 12 productes de neteja: 2 punts
De 13 a 14 productes de neteja: 3 punts
Més de 14 productes de neteja i consumibles: 4 punts
2.5. Maquinària i aparells de neteja eficients energèticament. (màxim 4 punts)
(Per a la valoració d’aquest apartat caldrà acompanyar l’oferta (annex 1), amb l’annex 1.3. Oferta de
maquinària i aparells de neteja eficients energèticament: relació i/o fitxes de la de maquinària o dels
aparells de neteja amb etiqueta energètica A++ i A+++ (o equivalent d’acord amb el Reglament UE
2017/1369), que s’empraran en el servei de neteja del centre. No es valoraran la maquinària o
aparells de neteja eficients energèticament ofertats a l’annex 1 sinó van acompanyats de l’annex 1.3.
Oferta de Maquinària i aparells de neteja eficients energèticament).
De 0 a 3 màquines o aparells de neteja: 0 punts

De 4 a 6 màquines o aparells de neteja: 2 punts
Més de 6 màquines o aparells de neteja: 4 punt
2.6. Periodicitat de la supervisió pel correcte funcionament del servei (màxim 2 punts)
Periodicitat de la supervisió: reunió quinzenal de seguiment amb els responsables del centre: 2 punts
2.7. Pla de cobertura de contingències del personal (màxim 1 punt)
Cobertura per contingències extraordinàries o habituals urgents (baixes no programades,
inassistències...) en un temps màxim:
Fins a 1 hora 30 minuts: 1 punt
D’1 hora 31 minuts fins a 3 hores: 0,5 punts

-10 Condicions particulars per l’execució del contracte
Per tal d’aplicar la mesura prevista a l’article 202.2 de la LCSP de foment de la igualtat entre homes i
dones en el treball, s’estableix com a condició especial d’execució la no utilització de llenguatge
sexista en cap document escrit ni visual relacionat amb el contracte.
També constitueix condició especial d’execució que l’empresa adjudicatària garanteixi a les persones
adscrites a l’execució del contracte, durant tota la seva vigència, l’aplicació i manteniment de les
condicions laborals que estableixi el conveni col·lectiu sectorial aplicable, així com el cobrament
puntual de les retribucions.
Per tal d’aplicar la mesura prevista a l’article 202.2 de la LCSP de garantir el compliment dels
convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables s’estableix com a condició especial d’execució
l’obligació de subrogació dels treballadors, que presten el servei, d’acord amb l’Annex 2 del plec de
clàusules administratives particulars, així com també l’obligació que té l’empresa que acaba
l’execució contractual de facilitar a l’òrgan de contractació la informació sobre les condicions laborals
dels treballadors subrogables per un nou adjudicatari.
En cas d’incompliment o cada reiteració d’incompliment de les condicions especials d’execució del
contracte s’estableix una penalitat del 3% de l’import del contracte o, si s’escau, de la pròrroga, IVA
exclòs. Així mateix, a les condicions especials d’execució se li atribueixen del caràcter d’obligacions
contractuals essencials, i el seu incompliment pot ser causa de resolució del contracte.
Clàusula ètica:
1. Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i personal al
servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, directament o
indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes al Codi de principis i
conductes recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran les seves disposicions de forma

transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del procediment de contractació d’acord
amb el grau d’intervenció i de responsabilitat en els procediments contractuals.
La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de principis i
conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos ètics i d’integritat
que formen part de la relació contractual.
2. Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les prestacions a
licitar.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació
pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir,
restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació
d’ofertes, etc.).
e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de possible
conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o relació equivalent al respecte
amb parts interessades en el projecte. Si durant l’execució del contracte es produís una situació
d’aquestes característiques el contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement
de l’òrgan de contractació.
f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que
aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant
la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i la
normativa de contractes del sector públic imposen als contractistes en relació amb l’Administració o
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que
els pertoquin de forma directa per previsió legal.
3. Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es comprometen
a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i, específicament, a no fer
operacions financeres contràries a la normativa tributària en països que no tinguin normes sobre
control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unió Europea.
4. Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions especials d’execució
del contracte.

5. Les conseqüències o penalitats per l’incompliment d’aquesta clàusula seran les següents:
- En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 2 s’estableix una penalitat mínima
de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclòs, que es podrà incrementar de
forma justificada i proporcional en funció de la gravetat dels fets. La gravetat dels fets vindrà
determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici
derivat de l’incompliment. En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir del
10% del preu del contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas el 50% del preu del
contracte.
- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 2 l’òrgan de contractació donarà
coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de competència.
- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 2 l’òrgan de contractació ho posarà
en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya
perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin establir.
- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà en coneixement
de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que siguin competents per
raó de la matèria.

-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE
Contracte no subjecte a regulació harmonitzada

-12 ACP aplicable al contracte
Sí

-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: la indicada a l’anunci del Perfil del Contractant.
b) Documentació que cal presentar: 2 sobres
c) Presentació d’ofertes: mitjançant sobre digital.
Entitat: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Domicili i localitat: Passeig del Taulat, 266-270 Barcelona CP: 08019.

Documentació que cal presentar: sobre A – Documentació general ; sobre B – Documentació amb
l’oferta

Adreça electrònica: contractacio.tsf@gencat.cat
d) S’utilitzen les comandes electròniques: sí.
e) S’accepta la facturació electrònica: sí.
f) S’utilitza el pagament electrònic: sí.
g) Nombre previst d’empreses a les que es vol convidar a presentar ofertes: no escau.
h) Criteris objectius de selecció dels candidats: no.
i) El procediment no es desenvoluparà en fases successives.

-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
b) Lloc: Passeig del Taulat, 266-270 Barcelona CP: 08019.
c) Data d’obertura del sobre B: la indicada a l’anunci del Perfil del Contractant.

-15 Despeses d'anunci
No hi ha despesa.

-16 Llengües per a redactar ofertes
Català, castellà, aranès.

-17 Recurs
D’acord amb allò establert a l’apartat VII del Plec de Clàusules Administratives.

- 18 El contracte no està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió
Europea.

Carles M. Macian Villanueva
Director de Serveis

