DEPT. DE DRETS SOCIALS

INFORME DE PROPOSTA D’ESMENES DE DOCUMENTS DEL CONTRACTE BE2022-16 DEL SERVEI DE NETEJA I BUGADERIA ALS CENTRES PROPIS
DEPENDENTS DE LA DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I
L’ADOLESCÈNCIA

En data 11.08.2021 es va publicar el procediment obert del Serveis de neteja i
bugaderia dels centres propis dependents de la Direcció General d'Atenció a la
Infància i l'Adolescència (DGAIA), núm. exp. BE-2022-16.
Arran d’unes consultes rebudes al correu electrònic habilitat, s’ha detectat que cal
esmenar els següents punts en la documentació del contracte, relatius a:
1- Arran d’una consulta rebuda de l’apartat “2.1. Productes de neteja amb
etiqueta ecològica. (màxim 6 punts)”, s’ha revisat la documentació en el plec
de clàusules administratives i hem detectat unes diferències en l’apartat
H.Criteris d’adjudicació i l’Annex 1 Model d’oferta en el nombre de productes de
neteja amb etiqueta ecològica que s’empraran en el servei de neteja del centre.
Per tant, es proposa l’esmena de l’errada detectada a l’apartat a l’Annex 1
Model d’oferta del PCAP amb la informació correcta per guardar coherència
amb el previst al criteri d’adjudicació 2.1.
En concret es proposa l’esmena de l’annex 1 PCAP, on es va posar:






De 0 a 8 productes de neteja
De 9 a 10 productes de neteja
De 11 a 12 productes de neteja
De 13 a 14 productes de neteja
Més de 14 productes de neteja

Ha de posar:







De 0 a 5 productes de neteja
De 6 a 7 productes de neteja
De 8 a 9 productes de neteja
De 10 a 11 productes de neteja
De 12 a 13 productes de neteja
Més de 13 productes de neteja

2- Arran d’una consulta rebuda de l’apartat “2.2. Maquinària i aparells de neteja
eficients energèticament. (màxim 7,5 punts)”, el Reglament (UE) 2017/1369
de Parlament Europeu i de Consell, de 4 de juliol de 2017, pel qual s'estableix
un marc per a l'etiquetatge energètic i es deroga la Directiva 2010/30 / UE, pel
que fa a l'etiquetatge energètic de les aspiradores, els proveïdors ja no podran
consignar a la part pública ni a la de compliment de la base de dades de
productes la informació que estableix l'article 4 i en l'annex I del Reglament
corresponent als seus aspiradors.
Atès que aquest apartat pot donar a confusió i una interpretació incorrecta de la
normativa, i l’objectiu de la licitació és donar la màxima transparència, igualtat i
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oportunitats a les empreses licitadores, entre d’altres, escau suprimir dels
Criteris d’adjudicació.

DEPT. DE DRETS SOCIALS

La puntuació del criteri suprimit incrementa la de criteri “2.1. Productes de
neteja amb etiqueta ecològica”, ja que pertany al mateix apartat dels criteris
“2. Mitjans materials per a l’execució del servei (màxim 21,5 punts)”, i
també es manté la valoració total de 100 punts dels Criteris d’adjudicació de
valoració automàtica (Sobre B).
Per tant, es proposa l’esmena de l’errada detectada al criteri 2.2 Maquinària i
aparells de neteja eficients energèticament a l’apartat H.Criteris
d’adjudicació del PCAP, que comporta la renumeració dels criteris i l’adaptació
de l’annex 1 de model d’oferta.
3- Arran d’una consulta rebuda respecte a la descripció del personal de l’apartat
“2. Distribució de l’objecte del contracte en 9 lots”, a fi d’aclarir la
descripció de personal, escau l’esmena del Plec de prescripcions tècniques, la
descripció del personal dels quadres dels lots sent: Neteja dies laborables
(hores setmanals), Neteja dies festius (hores setmanals), Bugaderia (hores
setmanals), Neteja de vidres (hores mensuals) i Polit de terres (hores anuals),
per a tots els lots.
Neteja dies
laborables
(setmanals)

LOT

Neteja dies
festius
(setmanals)

Bugaderia
(setmanals)

Neteja de
vidres
(mensuals)

Polit de
terres
(anuals)

Hores de servei
No escau modificar cap import, aclarint que els imports dels càlculs són a
efectes d’establir el pressupost del contracte, sense que les empreses hagin de
confeccionar les seves ofertes pels mateixos imports i distribució.
En tot cas l’oferta s’ha de respectar el pressupost màxim i les condicions
laborals i salarials dels treballadors de conformitat amb l’ordenament jurídic
vigent i el conveni col·lectiu sectorial de referència.
Per tant, es proposa l’esmena descrita a l’apartat “2. Distribució de l’objecte del
contracte en 9 lots” del plec de prescripcions tècniques.
4- A l’Annex 4 “Modificacions previstes en els plecs” del Plec de clàusules
administratives on posava “canvis en el perfil cels centres i per substitucions
de personal propi per jubilació”, escau modificar per “canvis en el perfil cels
centres i per substitucions de personal propi”.
Per tant, es sol·licita l’esmena de l’”Annex 4 Modificacions previstes en els
plecs” del plec de clàusules administratives.
Per tant, es proposen les esmenes recollides en aquest informe en relació a la
documentació del contracte dels Serveis de neteja i bugaderia dels centres
propis dependents de la Direcció General d'Atenció a la Infància i
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l'Adolescència (DGAIA), núm. exp. BE-2022-16, que suposen modificar el plec
de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques.

Gemma Pérez i Berenguer
Cap de Servei de Gestió Administrativa de la DGAIA
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