INFORME EN EL QUE ES JUSTIFIQUEN ELS ASPECTES ESTABLERTS ALS ARTICLES 28,
100, 101 i 116.4 DE LA LLEI 9/2017 DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC EN RELACIÓ AMB
EL CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA DE L’EQUIPAMENT DE CA L’ALIER (C. PERE IV,
362, BARCELONA) AMB INCLUSIÓ DE MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA
SOSTENIBLE”.

De conformitat amb el previst als articles 28, 100, 101 i 116.4, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), a l’expedient de contractació s’han de justificar
els aspectes que es detallen en els referits preceptes de la norma abans esmentada. A tal efecte, el
present informe té per finalitat donar compliment a allò establert als esmentats articles i s’emet, per
tant, per tal de justificar els aspectes que s’estableixen a continuació en relació amb el contracte
relatiu als serveis de neteja de l’equipament de Ca l’Alier (C. Pere IV, 362, Barcelona):
Objecte del contracte.
Necessitats a satisfer i idoneïtat de l’objecte i contingut del contracte.
Insuficiència de mitjans propis de l’entitat per a realitzar la prestació objecte del contracte.
El pressupost de licitació, el valor estimat i la durada del contracte.
Elecció del procediment de licitació.
Els motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en
diferents lots.
- Els criteris de solvència tècnica o professional, econòmica i financera i els criteris
d’adjudicació.
- Condicions especials d’execució.
-

I) Objecte del contracte: l’objecte del present contracte comprèn la contractació del servei de neteja
de Ca l’Alier, situat al carrer de Pere IV, 362, de Barcelona,
II) Necessitats a satisfer: les necessitats a satisfer mitjançant el present contracte consisteixen en
la prestació dels serveis de neteja del Centre d’Innovació Urbana de Ca l’Alier ubicat al c. Pere IV,
362 de Barcelona.
El principal objectiu que es pretén obtenir amb aquesta contractació és mantenir en perfecte estat de
neteja els espais, el mobiliari i l’equipament de les àrees detallades a continuació:

1.
2.
3.
4.
5.

Carrer Central
Nau A
Nau B
Seu de BIT Habitat
Soterrani

1

4

2
1

Espai privatiu, no
objecte
d’aquest plec.

3
Ca l’Alier, PLANTA
BAIXA

5
Ca l’Alier, PLANTA
SOTERRANI

Aproximadament: 1.800m2
III) Idoneïtat de l’objecte i contingut del contracte: mitjançant el present contracte
es satisfaran, de forma directa, clara i proporcional, les necessitats que s’especifiquen
en els punts primer i segon de la present memòria.
IV) Insuficiència de mitjans propis de l’entitat per a realitzar la prestació objecte
del contracte: la Fundació no compta amb personal especialitzat en neteja dels
equipaments i edificis.
Per això, atès que la prestació objecte del contracte no es pot realitzar amb els mitjans
propis de l’entitat, resulta del tot necessari la contractació d’una empresa externa per a
la prestació dels serveis objecte del contracte.
V) Pressupost de licitació: s’entén per pressupost base de licitació el límit màxim de
despesa que, en virtut del contracte pot comprometre l’òrgan de contractació, inclòs
l’Impost del Valor Afegit.

2

Atenent a que el pressupost de licitació ha de ser adequat als preus de mercat, havent
de tenir en consideració els costos directes i indirectes i altres eventuals despeses
calculats per a la seva determinació, es fixa el següent pressupost de licitació:

Concepte

Import (IVA
exclòs)

Pressupost base de
licitació

100.000.-€

IVA
21.000.-€

Import total (IVA
inclòs)
121.000.-€

VI) Valor estimat del contracte: s’entén per valor estimat del contracte el valor
l’import total, sense incloure l’Impost del Valor Afegit, pagador segons les estimacions
realitzades.
El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb
l’article 101 de la LCSPS, el següent:

Concepte
Pressupost base de
licitació

Import (IVA exclòs)

Possibles pròrrogues

150.000 euros

Total

250.000 euros

100.000 euros

DESGLOSSAMENT DEL PRESSUPOST ANUAL BASE DE LICITACIÓ

Costos directes

Import €

Costos salarials

35.428,53 euros

Material

2.000 euros

Vestuari

400 euros
TOTAL Suma costos directes: 37.828,53 euros

Costos indirectes

Import €

Despeses generals d’estructura

4.907,71 euros

Benefici industrial

2.263,76 euros
TOTAL Suma costos indirectes: 45.000 euros
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Serveis extraordinaris

5.000 euros (a raó del preu/hora 14,22
euros)

TOTAL PRESSUPOST

50.000 euros

Els costos salarials s’han calculat prenent com a base el següent llistat de treballadors
per subrogar:

PERS. TREBALLADORA 1 XV CONVENI CET ESTATAL TÉCNICO AUX. 401 40 H/SEM 13.299,84 €
PERS. TREBALLADORA 2 XV CONVENI CET ESTATAL TÉCNICO AUX. 150 20 H/SEM 7.148,70 €
PERS. TREBALLADORA 3 XV CONVENI CET ESTATAL TÉCNICO AUX. 109 6 H/SEM 2.318,98 €

L’estimació dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referència el XV Conveni
col·lectiu general de centres i serveis d'atenció a persones amb discapacitat (codi de
Conveni 99000985011981).
Aquesta indicació no prejutja el conveni que hi sigui d’aplicació.

VII) Durada del contracte:
La durada del contracte serà de DOS (2) ANYS a comptar a partir del dia següent a la
seva formalització, amb la possibilitat de pròrroga per tres (3) anys més per períodes
de, com a màxim, 12 mesos de cadascuna de les prorrogues.
VIII) Justificació del procediment utilitzat per l’adjudicació del contracte: Atenent
al valor estimat de la present contractació el contracte s’adjudicarà mitjançant
procediment obert de conformitat amb el que s’estableix a l’article 156 de la LCSP,
essent necessària la preparació dels plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques que regeixin la corresponent licitació.
IX) Justificació de la no divisió en lots.
D’acord amb l’article 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, es considera
improcedent procedir a la divisió en lots l’objecte del contracte, atesa la naturalesa dels
serveis a contractar, ja que la realització independent i diferenciada de les diverses
prestacions compreses en l’objecte del contracte dificultaria la correcta execució del
mateix des del punt de vista tècnic.
X) Criteris de solvència.
Atenent a que l’objecte del contracte és el servei de neteja de l’equipament de Ca
l’Alier i que el seu valor estimat és 250.000 euros (IVA exclòs), s’estableixen els
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següents criteris per a l’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional:
A. Solvència econòmica i financera:

(i)

Declaració sobre el volum global de negocis en l'àmbit d'activitats
corresponent a la fi del contracte, referit com a màxim als tres últims
exercicis disponibles en funció de la data de creació o d'inici de les
activitats de l'empresari, en la mesura que es disposi de les referències
d'aquest volum de negocis. El volum global de negoci corresponent a l’any
de major volum dels darrers tres exercicis haurà de ser de com a mínim de
una vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte en serveis d'igual o
similar naturalesa.

B. Solvència tècnica o professional:

(i)

La relació dels principals serveis de naturalesa igual o similar que els que
constitueixen l’objecte d’aquest contracte en el decurs dels últims tres (3)
anys, tot indicant el seu import, data i destinació pública o privada amb
justificació dels documents més importants, a la qual s’incorporaran els
corresponents certificats sobre els mateixos, expedits o visats per l’òrgan
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o es tracti
d’organismes públics, i pel contractant quan la destinació sigui privada o,
mancant aquest últim, una declaració responsable de l’empresari.
Els empresaris hauran d’acreditar haver executat, durant l’any de major
execució del període indicat, un import mínim (sense impostos) equivalent
al 70% del valor estimat del contracte en concepte de serveis similars als
que siguin objecte de la present licitació.

XI) CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ:
S’estableixen per aquest contracte les següents condicions especials d’execució:
-

Les mesures encaminades a la facilitació de la conciliació vida laboral-familiar.
Aquesta condició té el caràcter d’obligació essencial del contracte, i el seu
incompliment podrà ser objecte de penalització com a falta molt greu o causa
d’extinció contractual. El/la responsable del contracte podrà requerir a
l’empresa contractista que declari formalment que ha complert l’obligació. Així
mateix, el/la responsable del contracte o l’òrgan de contractació podran requerir
als òrgans de representació de les persones treballadores que informin al
respecte.

-

El pagament per part del contractista de les factures dels seus subcontractistes
i/o proveïdors derivades de la prestació dels serveis objecte del present Plec
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s’haurà de fer en el termini previst a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de les operacions
comercials. Així mateix, i d’acord amb el que s’estableix al contracte, l’empresa
contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment
efectiu dels terminis d’abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui
requerida pel responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada
l’obra.
-

Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el
contracte durant tot el període contractual: L’empresa contractista ha de
mantenir, durant tota l’execució del servei, les condicions laborals i socials de
les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades en el
moment de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació.

-

L’empresa contractista haurà d’implementar un sistema de compliment
normatiu de conformitat amb l’establert a l’art. 31 bis del vigent codi penal als
efectes d’allò previst a l’art. 64 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de
Contractes del Sector Públic. La implementació es realitzarà seguint les
directives de la ISO 19600 i s’haurà d’acreditar mitjançant l’aportació dels
corresponents certificats ISO/UNE 19601 / 37001 que correspongui, abans de
la finalització del contracte.

-

Compliment de les obligacions derivades del tractament de dades personals.

Barcelona, 27 de juliol de 2020
___________________
Signatura i càrrec:

Assessor Tècnic
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