D. DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

INFORME PROPOSTA PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA AL
CENTRE PROPI CRAE EL CALAMOT A CORNELLÀ DE LLOBREGAT,
DEPENDENT DE LA DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I
L’ADOLESCÈNCIA

Naturalesa i extensió de les necessitats
L’objecte d’aquest contracte és la prestació del servei de neteja al Centre Residencial
d’Acció Educativa CRAE El Calamot a Cornellà de Llobregat, dependent de la Direcció
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA).
El centre CRAE El Calamot és un centre propi gestionat directament per la DGAIA.
Fins el 30 d’octubre del 2020, la neteja del centre es realitzava amb personal propi, en
aquesta data es va jubilar la treballadora assignada a aquesta plaça i ja no es podrà
cobrir el servei amb personal propi. Temporalment s’ha cobert amb contractes menors
amb empreses de serveis.
S’ha de valorar la importància que té el servei de neteja del centre atès que, entre els
serveis indispensables que han de permetre que els menors que hi resideixen tinguin
cobertes totes les seves necessitats bàsiques, hi ha el servei de neteja del centre; ja
que cal garantir en tot moment les condicions d’higiene i habitabilitat de les
instal·lacions i dels menors, per tal de preservar la salut dels menors que hi resideixen
i del personal que hi treballa.
Per tant, es necessari contractar una empresa que s’encarregui de l’execució de la
prestació del servei de neteja del centre CRAE El Calamot.
Criteris de solvència tècnica o professional i econòmica i financera
Solvència econòmica
Xifra anual de negocis referida al millor exercici dels 3 darrers igual o superior al
següent llindar: 34.000,00 €
Solvència tècnica
Import mínim de l’anualitat de major execució (d’entre les 3 anteriors de l’empresa
licitadora), en serveis d’igual o similar naturalesa: 34.000,00 €
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
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Codi/s CPV corresponent/s a l’objecte del contracte: 90911200-8 Serveis de neteja
d’edificis
Classificació empresarial alternativa
Grup U, subgrup 1, categoria 1/A
Aquesta classificació és la prevista legalment per acreditar alternativament la solvència
econòmica financera i tècnica per al servei de neteja. La categoria també és la prevista
legalment per a l’import del contracte.
Concreció de mitjans materials i personals (addicionals a la solvència)
No escau concreció de condicions.
Certificats de qualitat i/o de gestió mediambiental, si s’escau
No escau acreditació de certificats de qualitat i/o de gestió mediambiental.
Lots
En informe a banda es justifica que la prestació d’aquest servei no és susceptible de
dividir-se en lots
Elecció del procediment
La DGAIA considera que el procediment més adequat per dur a terme per la
contractació d’aquest servei és la convocatòria d’un procediment obert que permet la
màxima concurrència.
Criteris d’adjudicació
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.
S'estableix valorar el pla de treball atès que s'han de coordinar les tasques de
neteja en funció de l’horari del personal adscrit al servei a m b els usos que es fa
dels espais del centre.
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b) Freqüència de les actuacions de neteja (màxim 4 punts)
Es valoraran les millores respecte de les freqüències establertes al Plec
de Prescripcions Tècniques.
S'estableix valorar les freqüències
milloren la qualitat del servei.

de les actuacions

de neteja atès que

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.
S'estableix valorar el polit de terres del centre, ates que és una tasca de caràcter
anual que s'ha de coordinar amb les tasques ordinàries i amb els usos que es fa
dels espais del centre.
1.2. Productes, consumibles i utillatge (màxim 7 punts)
a) Periodicitat en la reposició dels consumibles
productes permanents al centre (màxim 3 punts).

i

dels

estocs

de

Es valorarà l'adaptació entre la periodicitat i la quantitat de material subministrat.
S'estableix valorar la reposició dels consumibles i estocs de productes, ates que
tenir material suficient per donar resposta immediata a les necessitats del servei de
neteja és essencial per al bon funcionament del centre.
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.
S'estableix valorar la qualitat del material consumible,
directament en el confort dels usuaris i personal del centre.

ates que incideix
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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.
S'estableix valorar la qualitat i característiques de l'utillatge,
incideix directament en el confort deis usuaris i personal del centre.

ates

que

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.
S'estableix
ambient.

valorar el pla de gestió de residus atès el compromís

amb el medi

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.
S'estableix valorar les propostes de comunicació, resolució de conflictes i motivació
del personal atès que el factor humà és cabdal pel bon funcionament del servei.
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
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Oferta
La fórmula escollida per valorar el preu permet atorgar la màxima puntuació a
l’oferta més econòmica i no distorsiona amb grans diferències de puntuació
ofertes econòmiques properes
2.2. Destinació del major percentatge del preu del contracte
personal adscrit al servei (màxim 25 punts)

a salaris del

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
L’elecció del criteri es justifica com a clàusula social que afecta a la qualitat del servei,
atès que les condicions laborals més favorables repercuteixen en la fidelització del
personal assignat i un millor coneixement del servei repercuteix en la qualitat del
mateix.
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
S'estableix valorar la formació del personal ja que incideix directament en la
qualitat del servei.
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2.4. Productes de neteja amb etiqueta ecològica. (màxim 4 punt)
(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
S'estableix valorar les mesures de gestió ambiental del servei atès el compromís
amb el medi ambient.
2.5. Maquinària i aparells de neteja eficients energèticament. (màxim 4 punt )
(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
S'estableix valorar les mesures de gestió ambiental del servei atès el compromís
amb el medi ambient.
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
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S’estableix valorar el major increment de la periodicitat de la supervisió atès que la
supervisió del servei incideix en una major qualitat del servei prestat.
2.7. Pla de cobertura de contingències del personal (màxim 1 punts).
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
S’estableix valorar la major rapidesa en la cobertura del servei atès la incidència que
té la manca del servei de neteja en el funcionament del centre.
Ofertes anormalment baixes
Es considerarà una oferta incursa en presumpció d’anormalment baixa, als efectes de
l’article 149 de la LCSP, quan la puntuació obtinguda pels criteris d’adjudicació que no
són preu se situï un 15% per damunt de la mitjana aritmètica de les puntuacions dels
conceptes esmentats del conjunt de totes les ofertes rebudes, i que, al mateix temps,
la seva oferta econòmica estigui per sota de la mitjana aritmètica de les ofertes
econòmiques en un percentatge superior al 10%.
Així mateix, podrà ser considerada oferta anormalment baixa quan el preu del servei
ofert sigui inferior als costos salarials mínims per categoria professional, segons
Conveni col·lectiu de treball del sector de la neteja d’edificis i locals de Catalunya (codi
núm. 79002415012005) més els costos derivats de la legislació vigent d’obligatori
compliment en matèria laboral, de seguretat social, i de seguretat i salut en el treball.
Termini d’execució
Des del dia 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.
Justificació de la possibilitat de pròrroga
El contracte es planteja prorrogable a 3 anys més per motius d’interès públic i atès
que és un servei que s'ha de prestar de forma continuada al llarg del temps. Amb això
es pretén, d’una banda afavorir la competència, ja que es preveu que hi haurà més
empreses del sector que estaran interessades en presentar oferta i, d’altra banda, que
l'empresa que sigui finalment adjudicatària pugui assolir un bon coneixement del
centre i tingui, en aquest sentit, un incentiu per a la implantació de millores al llarg del
temps en la prestació del servei.
Previsió de modificacions
No es preveuen modificacions
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Revisió de preus
No aplica.
Condicions especials d’execució
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.
Aquesta condició especial d’execució respon a allò previst a l’article 10 de la Llei
17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, que estableix que les
administracions públiques han de procurar d'incloure clàusules socials en els plecs o
documents que regeixen les contractacions amb la finalitat de promoure la igualtat de
tracte.
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.
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. Aquesta condició
especial d’execució s’estableix per garantir els drets socials dels treballadors adscrits a
la prestació del contracte.
Pressupost i Valor estimat del contracte (VEC)
El pressupost desglossat del contracte és:
Pressupost del contracte

Import sortida
(IVA exclòs)

IVA

Import IVA

25.123,41 €

20.763,15 €

21%

4.360,26 €

Import màxim pròrrogues previstes (sense IVA): 105.348,60 €
Import màxim opcions/modificacions previstes (sense IVA): 0,00 €
Valor estimat del contracte (IVA exclòs): 126.111,75 €
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Certificats de qualitat i/o de gestió mediambiental, si s’escau
No escau acreditació de certificats de qualitat i/o de gestió mediambiental.
Cessió de contracte
Es permet la cessió de contracte d’acord amb l’art. 214 LCSP.
Subcontractació
Es podrà subcontractar la part de la prestació corresponent al servei anual de polit de
terres.
L’empresa contractista no podrà subcontractar amb un tercer cap tractament de dades
que li hagués encomanat el Departament, excepte en els casos d’autorització
expressa o d’acord amb les condicions que estableix el plec administratiu.
L’autorització ressenyada no serà necessària en el cas que hi incorri qualsevol dels
supòsits previstos a l’article 21.2 del RLOPD.
Conveni de referència. Subrogació de personal
En virtut del que es preveu en l’article 130 de la LCSP s’estableix la subrogació de
personal d’acord amb el conveni col·lectiu o acord de negociació col·lectiva d’eficàcia
general aplicable, per aquest contracte Conveni col·lectiu de treball del sector de la
neteja d’edificis i locals de Catalunya (codi núm. 79002415012005). (article 74).
Compliment de la LOPD
Prestació sense accés a dades de caràcter personal, amb risc d’accedir
involuntàriament a dades de caràcter personal. La contractació del servei de neteja del
centre propi El Calamot no comporta per a l’empresa adjudicatària possibilitat d’accés
a dades de caràcter personal dels menors residents perquè la normativa del centre és
molt restrictiva en aquest àmbit, però si que comporta risc d’accés a dades de nivell alt
durant les tasques de neteja que el personal de l’empresa pugui haver d’efectuar a les
habitacions dels menors.

Rosa Maria Pérez i Girbent
Subdirectora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
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