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INFORME D’INICI – MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS
(ART. 17 Llei 9/2017, de 9 de novembre)
EXP. NÚM: 21-10
TÍTOL CONTRACTACIÓ: CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL CLIMA DE LA
MAQUINÀRIA I EQUIPAMENTS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I DE LA RESTA DE
DEPENDÈNCIES GESTIONADES PER PROCORNELLA, AMB CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
DEL CONTRACTE VINCULADES AMB CONDICIONS LABORALS I SOCIALS: SMI I SUBROGACIÓ
DE PERSONAL, AMB INNOVACIÓ: ÚS E-COORDINA I AMB LA QUALITAT DEL SERVEI: TASQUES
MÍNIMES SEGONS PPTP.
ÀREA/ÀMBIT QUE PROPOSA LA CONTRACTACIÓ:

1. Àrea que impulsa: Serveis esportius i serveis de manteniment
2. Gerència que proposa la contractació: Gerència d’administració i finances.
3. Responsables del contracte: cap de manteniment de serveis esportius: Pedro Navarro i de la
resta d’instal·lacions i equipaments: Yolanda Oliver.
A.- LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE I EFICIÈNCIA DE LA CONTRACTACIÓ:
a) Objecte del contracte. Definició de l’objecte del contracte
Descripció:
Constitueix
l’objecte
de
la
contractació
els
serveis
de
manteniment
conductiu,
preventiu,
correctiu
i
modificatiu
de
les
instal·lacions tèrmiques (calefacció, climatització i producció tèrmica – aire
condicionat, aparells de pressió, frigorífiques i elèctriques -, aigua calenta i
freda sanitària, energia solar tèrmica i gas) de les instal·lacions esportives
de titularitat de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, gestionades per
PROCORNELLÀ: Parc Esportiu Llobregat (PELL) i Complex Aquàtic i Esportiu
Can Mercader.
Així com la revisió i manteniment de les instal·lacions i equips amb
components
d’aire
condicionat
i
calefacció,
dels
edificis
adscrits
PROCORNELLÀ: Fira, Centre d’empreses i oficines de PROCORNELLÀ

els
a

L’empresa que presti el servei de manteniment serà també responsable de
controlar les dates de cada instal·lació corresponents a les inspeccions
tècniques obligatòries i vetllar perquè l’informe de les mateixes sigui
favorable (ECA, ICICT, APPLUS...), segons la normativa a aplicar i estarà
present durant les inspeccions.
L’objecte del contracte es realitzarà
Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP).

de

conformitat

amb

el

Plec

de
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1) LOTS: No s’estableixen lots, donat que:

S’estableix com condició especial
personal, segons la clàusula “m”.

d’execució

del

contracte,

la

subrogació

de

Hi ha un treballador amb dret a subrogació que està adscrit a la prestació
del servei objecte del contracte, a jornada complerta i prestarà el servei
tant als equipaments i instal·lacions esportives i socials
(Parc Esportiu
Llobregat i Complex Aquàtic i Esportiu Can Mercader), com a la resta de
dependències
gestionades
per
PROCRONELLÀ:
Centre
d’empreses,
Fira
i
oficines.
És per això que concorre un motiu vàlid per no procedir a la divisió en lots,
ja que, a tenor de l’article 99.3 lletra b) de la LCSP: la necessària prestació
del servei de forma principal pel dit treballador, així com la necessitat de
coordinar les diferents prestacions, qüestió que es veuria impossibilitada
per la seva divisió en lots i l’execució per una pluralitat de contractistes
diferents.
Codificació: Codi
grups refrigeradors

CPV:

50730000-1

Serveis

de

reparació

i

manteniment

de

b) Fi de PROCORNELLA pel qual es considera necessària la contractació
Aquesta societat, dins el seu objecte social i d’acord a l’article 2. A. Punt 4 dels Estatuts

d’aquesta societat, porta:
Gestió directa de serveis públics relacionats amb l’àmbit esportiu i sociocultural, segons:
Acord de l’Ajuntament de Cornellà de 25 de juny de 2009: va aprovar definitivament la
modificació de la forma de gestió del servei públic local de pràctica de l’esport (diferents
modalitats) al Parc Esportiu Llobregat (en endavant PELL), establint com a forma de prestació
del servei la gestió directa, mitjançant la societat privada municipal de l’Ajuntament de
Cornellà de Llobregat, PRECSA (actualment PROCORNELLÀ), amb efectes des de l’1 de juliol de
2009.
Acord del l’Ajuntament de 21 de març de 2013: PROCORNELLÀ gestiona un
nou equipament, el Complex Aquàtic i Esportiu Can Mercader, i té entre els
seus equipaments i instal·lacions, també una piscina coberta i una piscina
descoberta, sales de fitness, i sales d’activitats dirigides.
Adscripció dels béns i equipaments on s’ubica la Fira de Cornellà, el Centre d’empreses i les
oficines de PROCORNELLÀ, segons:
Acord de l’Ajuntament Ple de Cornellà de Llobregat de 29 de setembre de 1993, pel que varen
adscriure’s a aquesta societat els béns i equipaments on s’ubica FIRA DE CORNELLÀ, Centre
d’empreses i oficines de PROCORNELLÀ mantenint l’Ajuntament la seva titularitat i aquesta
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empresa el dret de portar a terme la seva gestió i explotació, i el deure del seu manteniment i
conservació. Modificant-se el punt Tercer de l’esmentat acord, substituint la Societat Promoció
Econòmica de Cornellà, S.A (PRECSA) per EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOCIÓ SOCIAL,
URBANS I ECONÒMICA DE CORNELLÀ, S.A, per Ple de data de 27 d’abril de 2011.
c) Efecte, naturalesa
contracte projectat

i

necessitats

que

es

volen

satisfer

mitjançant

el

El Reial Decret d’Instal·lacions Tèrmiques (RITE), IT-03 estableix que els
treballs de manteniment a realitzar en instal·lacions de Climatització els ha
de dur a terme una empresa acreditada, inscrita a Indústria, és per això que
és necessari contractar el servei de manteniment
de climatització i
producció tèrmica a una empresa especialitzada.
d)Idoneïtat de l’objecte i contingut del contracte que es proposa per a satisfer-les
És un contracte qualificat de serveis de forma principal.
Es planteja un plec en el qual per a la selecció del contractista, es valora una
pluralitat de criteris, que seran determinants per a l’adjudicació del
contracte, que es realitzarà a favor de l’oferta que presenti una millor
relació qualitat-preu, d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts en
aquesta Memòria justificativa, tots ells de caràcter automàtic.
B.- DETERMINACIONS NECESSÀRIES PER A LA REDACCIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS (PCAP)
a)Procediment i tramitació de l’expedient
a.1)Elecció del procediment de licitació
Se seguirà el procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, de
l’article 156.6 LCSP, concedint un termini mínim per la presentació d’ofertes
de 15 dies a comptar des de la data de publicació de l’anunci al perfil de
contractant de la societat (www.procornella.cat) i a la plataforma de
contractació www.vortal.es .
El sistema d’adjudicació serà el de l’oferta que presenti una millor relació
qualitat-preu, d’acord amb la pluralitat de criteris d’adjudicació establerts
en aquesta Memòria justificativa i en el PCAP, entre els que hi ha:
Criteris avaluables de forma automàtica: 100%, repartits de la següent forma:




CRITERI A: 50% el millor preu o preu més baix
CRITERI B: 10% reducció de temps d’atenció d’avaries i
reparacions.
CRITERI C: 10% bonus de parella (oficial i peó/ oficial 3a) per a
la
realització
d’actuacions
extraordinàries
lligades
a
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reparacions pròpies del contracte, amb un màxim de 100
hores/any.
CRITERI
D:
10%
compromís
de
realització
d’auditoria
homologada
per
fabricants
de
la
maquinària
de
les
instal·lacions.
CRITERI E: 5% mitjans i recursos personals adscrits a la
prestació del servei més adequats i idonis per a dur a terme
l’objecte del contracte.
CRITERI F:
5%
proposta
de periodicitat
de
supervisió
i
coordinació de les tasques compreses en l’objecte del servei a
prestar.
CRITERI G: 5% proposta de temps màxim de cobertura de
baixes o manca d’assistència del personal adscrit a la prestació
del servei.
CRITERI H: 5% Sistema de gestió de la qualitat i sistema de
gestió ambiental acreditats mitjançant certificats ISO.

a.2) L’Expedient de contractació serà de tramitació ordinària.
b) Classificació, capacitat i solvència
b.1)Classificació que s’exigeixi als participants en el seu cas
Al ser un contracte de serveis, no s’exigeix classificació. Es podrà adjudicar un o els dos lots a
un mateix licitador, sempre que per cada un d’ells sigui la millor oferta.
S’informa de la classificació que correspondria, als efectes d’acreditar la solvència, que seria la
següent: Grup P) subgrup 3 categoria 1.
b.2) Requisit de capacitat:
Caldrà
que
l’empresari
declari
responsablement
que
l’empresa
està
registrada
a Indústria i autoritzada per efectuar operacions d’instal·lació,
reparació
i
manteniment
d’instal·lacions
d’aire
condicionat,
calefacció,
climatització, aigua calent sanitària, gas, aparells de pressió frigorífiques i
elèctriques.
b.3) Criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera i
els criteris que es tinguin en consideració per adjudicat el contracte, així
com les condicions especials d’execució del mateix.

Els licitadors caldrà
mitjans d’acreditació:

que

acreditin

la

seva

solvència,

a

través

dels

següents

Solvència econòmica i financera:
a) Declaració responsable de compliment de les
per contractar amb el sector públic, d’acord

condicions establertes
amb el model de
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Document europeu únic de contractació (DEUC), amb seguiment del
Model que es penjarà al perfil del contractant.
b) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes
per legislació nacional per contractar amb el sector públic, d’acord
amb l’article 140.2 LCSP i DA 50 LCSP i amb seguiment del Model que
es penjarà al perfil del contractant.
c) S’exigeix als licitador o candidats que no disposin de classificació que
acreditin mitjançant comptes anuals aprovats i dispositats al Registre
Mercantil, o registre oficial on estigui inscrit, el volum anual de
negocis del licitador o candidat, referit a l’any de major volum de
negoci dels 3 últims anys conclosos, el qual caldrà que
sigui al menys
una vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte.
d) S’exigeix declaració del compromís de renovació o pròrroga de la
pòlissa
d’assegurança
d’indemnització
de
riscos
professionals,
que
d’acord amb l’article 87.3 b) LCSP, no podrà ser inferior al Valor
Estimat del Contracte (VEC).
Solvència tècnica i professional:
e) S’aportarà
relació
de
principals
serveis
similars
per
l’empresa
realitzats en els últims 3 anys, que siguin d’igual o similar naturalesa
(segons codi CPV) als que constitueixen l’objecte del contracte,
acompanyats de certificats de bona execució.
f) L’import anual acumulat en l’any de major execució dels serveis
d’igual o similar naturalesa (segons codi CPV) segons constin en el
llistat de la lletra f) anterior, ha de ser igual o superior al 70 per 100
de l’anualitat mitja del contracte.
c) Criteris de valoració
S’adjudicarà cada lot a l’oferta que presenti una millor relació qualitat-preu, valorada, d’acord
amb els següents criteris de valoració:
Sobre un total de 100 punts, els criteris de valoració es reparteixen de la següent manera:
SOBRE ELECTRÒNIC.- Criteris dependents d’un judici de valor: no s’estableixen
SOBRE ELECTRÒNIC.- Criteris avaluables automàticament (100% = 100 PUNTS), repartits de la
següent manera:

SOBRE ELECTRÒNIC
Criteris Avaluables Automàticament

Franja mínima i màxima de
puntuació

CRITERI A. Millor preu
Es considerarà l’oferta econòmicament més avantatjosa,
entre totes les rebudes, aquella que hagi obtingut una
millor puntuació per:
A.a. El preu anual del servei ordinari (el preu més baix)

De 0 a 50 punts, que es
distribueix de la següent
forma:
De 0 a 40
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A.b. El preu per hora de servei extraordinari de servei
urgent de manteniment o reparació (*)preu/hora més
baix, segons el següent:
 Preu/hora operari
 Preu/ hora ajudant
 Dietes
 Desplaçament
A.c.
extraordinari
en
dissabte,
diumenge
festius(*)preu/hora més baix, segons el següent:





Preu/hora operari
Preu/ hora ajudant
Dietes
Desplaçament

De 0 a 5 dividit de la següent
manera:
De 0 a 3 punts
De O a 1 punts
De 0 a 0,5 punt
De 0 a 0,5punt

o De 0 a 5 dividit de la següent
manera:
De 0 a 3 punts
De O a 1 punts
De 0 a 0,5 punt
De 0 a 0,5 punt

S’aplicarà la següent formula per avaluar les ofertes segons SOBRE C.CRITERI A:
Criteri A.a:
PVO = 40 *( VMO/ VO)
On:
PVO: Puntuació valor oferta
VMO: Valor millor oferta
VO: Valor oferta

Criteri A.b: es valorarà aplicant la següent formula pel preu/hora de servei extraordinari:
Operari:
PVO = 3 *( VMO/ VO)
On:
PVO: Puntuació valor oferta
VMO: Valor millor oferta
VO: Valor oferta
Ajudant:
PVO = 1 *( VMO/ VO)
On:
PVO: Puntuació valor oferta
VMO: Valor millor oferta
VO: Valor oferta
Dietes i Desplaçament:
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PVO = 0,5 *( VMO/ VO)
On:
PVO: Puntuació valor oferta
VMO: Valor millor oferta
VO: Valor oferta
Criteri A.c: es valorarà aplicant la següent formula pel preu/hora de servei extraordinari:
Operari:
PVO = 3 *( VMO/ VO)
On:
PVO: Puntuació valor oferta
VMO: Valor millor oferta
VO: Valor oferta
Ajudant:
PVO = 1 *( VMO/ VO)
On:
PVO: Puntuació valor oferta
VMO: Valor millor oferta
VO: Valor oferta
Dietes i Desplaçament:
PVO = 0,5 *( VMO/ VO)
On:
PVO: Puntuació valor oferta
VMO: Valor millor oferta
VO: Valor oferta
PVO Criteri A = PVOAa + PVOAb
Criteri B.- Reducció de temps d’atenció d’avaries i De 0 a 10 punts
reparacions per part de personal especialitzat.
Es valorarà d’acord amb les següents franges temporals:
Abans de 6 hores: 10 punts.
Més de 6 hores i fins a 12 hores: 7 punts.
Més de 12 hores i fins a 24 hores: 5 punts.
Més de 24 hores i fins a 48 hores: 2,5 punts.
Més de 48 hores: 0 punts.
Caldrà reparar-ho dins el mateix termini màxim computat
des de la recepció de la peça corresponent.
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Criteri C.- Bonus de parella (oficial i peó/oficial 3a) per a
la realització d’actuacions extraordinàries lligades a
reparacions pròpies del contracte, amb un màxim de 100
hores/any.
La puntuació màxima serà de 10 punts, i s’aplicarà la
següent formula:
Puntuació = 10 * (número hores/any ofertades/100
hores/any)
Criteri D.- Compromís de realització d’auditoria
homologada per fabricants de la maquinària de les
instal·lacions.
Veure Annex 3 on es detallen els blocs a efectes de
puntuació, de les maquinàries a auditar amb caràcter
anual per part dels fabricants
Bloc 1.- Refredadores:
 Es compromet a auditar-les: 4 punts.
 No es compromet: 0 punts.
Bloc 2.- Deshumectadores i Climatitzadors
 Es compromet a auditar-les: 3 punts.
 No es compromet: 0 punts.
Bloc 3 Calderes:
 Es compromet a auditar-les: 3 punts.
 No es compromet: 0 punts.
Comportarà la realització de l’auditoria de tot el maquinari
del bloc pel qual s’hagi compromès i amb la periodicitat
mínima anual, amb lliurament del document oficial
acreditatiu.
Criteri E: Mitjans i recursos personals més adequats i
idonis per a dur a terme l’objecte del contracte.
Es valorarà aquest, atorgant la màxima puntuació als
mitjans i recursos personals adscrits a l’execució del
contracte que resultin més adequats i idonis per a dur a
terme les prestacions incloses en l’objecte del contracte.
Per tal de poder valorar aquest criteri, el licitador haurà
d’aportar:
 Identificació del personal responsable i adscrit a
l’execució del contracte.
 La qualificació: s’aportaran carnets (instal·lador
autoritzat de gas, categoria A; instal·lador
autoritzat d’aigua o equivalent) i/o titulacions
professionals d’aquest personal.
 L’experiència d’aquest personal en la realització de
prestacions de similars característiques de les que
són objecte d’aquest contracte.
Es valorarà de la següent forma: Per cada carnet/ titulació
professional que s’aporti vinculada amb l’objecte del
contracte: 0,5 punts fins un màxim de 2,5.

De 0 a 10 punts

De 0 a 10 punts

De 0 a 5 distribuïts de la
següent forma:

De 0 a 2,5 punts
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Per cada certificat que acrediti la bona execució en la
realització de prestacions de característiques similars (per De 0 a 2,5 punts.
objecte i codi CPV) (cada un mínim 6 mesos d’experiència):
0,5 punts fins un màxim de 2,5.
CRITERI F: Proposta de periodicitat de supervisió i
coordinació amb responsable del contracte de
PROCORNELLÀ, amb comunicació de les incidències que es
produeixin en la prestació del servei.
Es valorarà d’acord amb les següents franges temporals:
Setmanal: 5 punts
Quinzenal: 0 punts.
CRITERI G: Proposta de temps màxim de cobertura de
baixes o de manca d’assistència del personal adscrit a la
prestació del servei.
Es valorarà d’acord amb les següents franges temporals:
Mateix dia: 5 punts (24 hores).
Dia següent: 2,5 punts (48 hores).
Més de 48 hores: 0 punts.
CRITERI H: Sistema de la gestió de la qualitat i sistema de
gestió ambiental acreditats mitjançant CERTIFICATS ISO.
S’atorgarà la següent puntuació, si s’acredita
documentalment estar certificat per les següents Normes:
 Norma ISO 14001- sistema de gestió ambiental o
Certificat sistema comunitari de gestió i auditoria
ambiental (EMAS) segons Reglament 1221/2209,
Parlament Europeu i del Consell 15/11/2009.
 Norma ISO 50001 – sistema de gestió energètica
 Norma ISO 9001 – Sistema de gestió de la qualitat

De 0 a 5 punts.

TOTAL CRITERI C: AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT (*)

100 PUNTS

De 0 a 5 punts.

De 0 a 5 punts
Distribuïts de la següent forma
per cada un dels sots-criteris:

2,0 punts
2,0 punts
1,0 punts

PVO = PVO Criteri A + PVO Criteri B + PVO Criteri C + PVO Criteri D + PVO Criteri E + PVO
Criteri F + PVO Criteri G + PVO Criteri H

(*) Nota: tot allò proposat per l’empresa licitadora en la seva oferta es considerarà
compromisos en ferm que esdevindran obligacions essencials del contracte en cas de resultar
adjudicatària, l’incompliment de les quals serà qualificat com a greu.
d) El valor estimant i pressupost base de licitació
d.1) El valor estimat i pressupost base de licitació
d.1.1) El valor estimat del contracte és de 207.900 € més IVA
Per a la seva determinació, a efectes del procediment de licitació, s’ha tingut en compte
tota la durada del contracte: 2 anys.
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Inclou tots els conceptes:
a. Prestació de servei en jornada ordinària de manteniment per tota la durada del
contracte: 117.000€ €.
b. Import màxim limitatiu per mà d’obra i peces de reparacions d’avaries per tota la
durada del contracte: 79.200 €.
c. 10% màxim de modificació o ampliació del volum de la prestació: 11.700 € per serveis
extraordinaris.
d.1.2.) Pressupost base de licitació
Pressupost base de licitació de licitació per a la realització de la totalitat de l’objecte del
contracte, que comprèn:



117.000€ per tota la durada del contracte (2 anys)
€ en concepte d’IVA (*)

(*) Al ser una societat de capital, l’IVA no computa com a despesa.
d.1.3) El sistema de determinació del preus ha estat:
La prestació del servei de manteniment i les reparacions d’avaries per un import estimat
segons la realitzat de l’any anterior, per tot el termini de durada (2 anys):


Per tota la jornada ordinària anual de prestació de servei de manteniment, s’ha
establert la quantia màxima de 58.500 € més IVA , que resulta del següent
quadre:

RECURS (ANUAL)
Tècnic adscrit subrogable
Cobertura vacances
Formació
Recolzament tècnic espec.
Mitjans i roba
Material, productes i equips de neteja
Transport (furgo+comb)
Responsable tècnic
Altres operaris
Disp. 24h
DG (13%)+BI(6%)
VENTA TOTAL

Quantitat Unitat
1750
h
168
h
1
90
h
1
u
1
u
1
u
115
h
40
1
u
19%

Cost
33.926,93 €
3.022,68 €
450,00 €
1.896,79 €
250,00 €
500,00 €
4.800,00 €
2.692,97 €
936,69 €
450,00 €
48.926,06 €
9.295,95 €
58.222,01 € (*)

(*) S’ha fet un arrodoniment a l’alça fins els 58.500 € anual , multiplicat per 2 (2 anys) =
117.000 €.
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Desglossament:
Càlcul orientatiu per la justificació de les hores de tècnic superior:
APARTATS
PPTP(*)

hores centres mes
Lliurament
del
pla
2 preventiu i conductiu
Planificacions periòdiques
3 del preventiu
Realització
informe
b)
trimestral
c)
Reunió trimestral
Realització
de
pressupostos
e)
Informe Auditories
Acta de situació inicial del
1 i 2 servei

2.4

2.5

12

trimes
tre
anual

1,00

5,00

1,00

5,00

1,00

5,00

1,00
3,00

5,00
2,00

4,00
4,00

20,00
24,00

3,00

5,00

8,00

2,00

1,00

5,00

30,00
1,00

TOTAL TÈCNIC

30,00
15,00
16,00
115,00

(*) PPTP: Plec prescripcions tècniques particulars.
Càlcul orientatiu per la justificació de les hores de personal qualificat:

hores centres mes
2.5

e)





trimes
tre
anual

Informe Auditories de
recolzament a l'enginyer
8,00
5,00
Total especialistes treball de camp

1,00

40,00
40,00

mà d’obra i peces de les reparacions d’avaries com a màxim de 79.200 € més IVA
per tota la durada del contracte (39.600 €, més IVA anual)
(*) aquesta part del preu és fixa i no és susceptible de baixa, pel fet que caldrà
justificar-la.
10 % màxim de modificació o ampliació del volum de la prestació (11.700 € per
tot el contracte).

Els tipus o preu de licitació màxim pel servei urgent de manteniment o reparació, serà:
Hora de servei extraordinari:
35 € més IVA/hora d’operari.
20 € més IVA/hora d’ajudant.
15 € més IVA per desplaçament.
12 € més IVA per dietes en funció de l’horari laboral.
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Hora de servei extraordinari en dissabtes, diumenges o festius.
45 € més IVA/hora festiu operari.
30 € més IVA/hora festiu ajudant.
15 € més IVA per desplaçament.
11 € més IVA per dietes.
No tindrà lloc sota cap concepte la revisió de preus.
d.1.4) Aprovació del crèdit de despesa
S’acompanya document d’aprovació del crèdit de despesa (amb el número d’expedient)
e) Informe d’insuficiència de mitjans propis
Atès
que
pel
Real
Decret
d’Instal·lacions
Tèrmiques
(RITE),
IT-03
S’especifiquen les treballs de manteniment a realitzar en instal·lacions de
Climatització
per
una empresa inscrita
en Industria, és
obligatori
la
contractació
d’una
empresa
externa
especialitzada
per
fer
aquestes
tasques, que no es poden portar a terme amb els propis operaris de
manteniment de l’empresa.
f)Inici i termini d’execució
L’inici del contracte i per tant, de la prestació del manteniment
instal·lacions, i equips: serà un mes des de la signatura del contracte.

de

les

Aquest contracte tindrà una durada màxima de: 2 anys.
L’abonament de la prestació es realitzarà en tot cas, en funció de la
prestació efectivament prestada, sense que l’inici més tardà i/o la reducció
del calendari, jornada o hores necessàries de prestació comporti a favor del
contractista cap dret a indemnització.
El contracte seguirà vigent mentre no hagi perdut llur finalitat.
Sense perjudici de l’anterior, aquest període només podrà ser ampliat, per
la concurrència d’algun dels supòsits excepcionals d’entre els establerts en
l’article 29 apartats 4t LCSP i en especial, excepcionalment, si vençut el
contracte no s’ha formalitzat un de nou que garanteixi la continuïtat de la
prestació
com
a
conseqüència
d’esdeveniments
imprevisibles
produïts
durant el procediment d’adjudicació i concorrin raons d’interès públic per
no interrompre la prestació, es podrà prorrogar el contracte originari fins
que s’iniciï l’execució del nou sempre que es compleixin els requisits
següents: 1) per un període màxim de 9 mesos i sense cap altra modificació
i 2) sempre que l’anunci de licitació del nou contracte s’hagi publicat amb
una antelació mínima de 3 mesos respecte a la data de finalització del
contracte originari.
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Llevat dels casos excepcionals abans detallats o per motius de suspensió temporal del
contracte per eventuals mesures de lluita contra l’expansió del covid-19 que comportin la
pròrroga extraordinària del contracte, aquest no serà prorrogable.
g) Mesa de contractació
La composició de la Mesa serà d’un mínim de 6 membres, no sumen més de
1/3 els càrrecs electes i gerents, i està formada per personal laboral de
l’empresa, per no tenir personal funcionari:








President: Sergio Fernàndez, Conseller delegat
Vicepresident: Ernest Marco, Gerent d’administració i finances
Secretària: Helena Gironès, cap serveis jurídics.
Vocal: Juan Suarez, responsable àrea econòmica.
Vocal: Yolanda Domínguez, unitat contractació.
Vocal: Salvador Valls, cap serveis esportius.
Vocal: Yolanda Oliver, cap manteniment i serveis.

h) Ofertes amb valors normals o desproporcionats
Es tindran en compte els criteris establerts a l’article 85 i 86 del RD
1098/2001, de 12 d’octubre, del Reglament de la Llei de contractes de les
Administracions Públiques.
i)No s’admeten variants.
j)Garanties exigibles
No s’exigeix garantia provisional.
S’exigeix garantia definitiva ordinària per import del 5% de l’import del preu
base de licitació del contracte de cada lot, IVA exclòs.
Només es demanarà garantia complementària per un import
addicional d’adjudicació, IVA exclòs, en cas de presumpció d’ anormalitat.

del

5%

k)Drets i obligacions específiques del contractista
El contractista es compromet a mantenir oferta per termini de 6 mesos.
l) Realització de la prestació
Es realitzarà l’objecte del contracte de forma
edificis i instal·lacions gestionats per PROCORNELLÀ.

interna,

als

equipaments,

Procedeix concurrència empresarial amb treballadors de PROCORNELLÀ, i per això caldrà dur a
terme coordinació en matèria de prevenció de riscos laborals.
m) Condicions especials d’execució del contracte
Vinculada amb condicions socials i laborals:
Subrogació de personal: per a millorar la qualitat de l’ocupació i fomentar l’estabilitat
laboral, en aquesta licitació que se seguirà per procediment obert, es fixa com a
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condició especial d’execució de contracte la subrogació de personal que efectivament
està prestant el servei actualment.
Segons la Taula aportada per la prestadora actual del servei, i el Conveni col·lectiu
d’aplicació és XVII “Conveni Col·lectiu per la Industria Sidero metal·lúrgica de la
província de Barcelona” que s’adjuntarà en PCAP Annex 0.- Relació personal a subrogar
2021.
Compliment de Salari Mínim Interprofessional (SMI).
Vinculades
amb
la
innovació:
aplicació
e-coordina
informació concurrència empresarial en matèria prevenció riscos.

per

intercanvi

Vinculada en la qualitat del servei: periodicitat i tasques mínimes exigides en els Plecs de
prescripcions tècniques particulars.
n) Obligacions mínimes i obligacions essencials:
En el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP) s’estableixen quines
són les obligacions mínimes que caldrà que el contractista compleixi en fase
d’execució del contracte.
L’incompliment
d’aquestes
obligacions
mínimes
podrà
l’aplicació de penes d’incompliment, i l’incompliment greu
ser causa de resolució del contracte.
Les
condicions
essencials.

d’execució

del

contracte

seran

donar
lloc
a
o reiterat podrà

considerades

obligacions

tenir-ho

compte

o) Forma de pagament:
Parcial, mensual.
p) No hi ha revisió de preus sota cap concepte.
Les ofertes que presentin els
l’hora de presentar la seva oferta.

licitadors

hauran

de

en

a

q) Causes especials de resolució del contracte
Seran causes especials de resolució del contracte, les que es derivin
d’incompliments greus o reiterats de les obligacions mínimes establertes
en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP), de les obligacions
essencials i les condicions d’execució del contracte.
r) Supòsits
resolució

en

què

els

incompliments

de

caràcter

parcial

seran

causa

de

A efectes d’aquest contracte, s’entén per incompliment de caràcter parcial,
l’incompliment
d’obligacions
mínimes
establertes
en
el
Plec
de
Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP). Només donaran lloc a resolució
del contracte quan siguin de caràcter greu o reiterat.
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s) Termini de garantia
El termini de garantia de la prestació
subministrat, és el que es defineix en el
Particulars (PPTP).

i del maquinari o material
Plec de Prescripcions Tècniques

t) Penes per incompliment
S’establirà en el PCAP les penes per incompliment aplicables en el cas
d’incompliment d’obligacions mínimes en funció de si són de caràcter lleu o
greu, i si és un incompliment puntual o reiterat, en tot cas, respecte de les
obligacions mínimes
establertes en
el Plec
de
Prescripcions
Tècniques
Particulars (PPTP).
u) Subcontractació
No es podrà subcontractar cap part de les tasques definides al PPTP com a
crítiques, excloses de subcontractació, i recollides al contracte, excepte
aquelles que siguin autoritzades expressament
per PROCORNELLA si són
tasques que necessiten per la seva execució la presencia d’especialistes
determinats, que no té com a recurs la pròpia empresa mantenidora.
v) Cessió
No es podrà cedir el contracte, llevat que derivi d’operacions societàries.
w) Adscripció de mitjans
Caldrà
adscriure
mitjans
personals
i
materials
del
contractista
a
la
realització de l’objecte de la prestació, en els termes oferts en la
documentació presentada per valorar el SOBRE ELECTRÒNIC 2.- Criteris
avaluables automàticament, en concordança amb les Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars (PPTP) que ha de regir l’execució del contracte.
x) Modificació del contracte
Atès que aquest contracte és un contracte de serveis amb un pressupost configurat per unitats
d’execució (preu/unitat de prestació o preu/hora): no es consideraran modificacions, les
variacions que es produeixin durant la correcta execució de la prestació que afectin
exclusivament al número d’unitats realment executades sobre les previstes en el contracte, les
quals podran ser recollides a la liquidació sempre que no representin un increment de la
despesa superior al 10% del preu del contracte, de conformitat amb l’article 309.1, segon
paràgraf LCSP.

15

y) Criteris de desempat cas d’igualació ofertes:
S’aplicarà la clàusula subsidiària de la LCSP.
C.- QUANT AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
D’acord
amb
l’article
116.3
LCSP,
S’ACOMPANYA
EL
PLEC
DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS que ha de regir la realització de
la prestació amb la definició de les seves qualitats, redactat per la
Direcció
dels Serveis Esportius i Socials i la Cap de Manteniment de PROCORNELLA.
Aquest document s’ha emès a Cornellà de Llobregat a
5 de març de 2021, i
es firmat digitalment a la data de les respectives signatures electròniques.

Àrea que impulsa contractació

Gerència que proposa contractació

Sgt. Salvador Valls

Sgt. Ernest Marco

Directora Serveis Esportius i Socials

Gerent administració i finances

Sgt. Yolanda Oliver.
Cap de manteniment
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