Districte de Sants-Montjuïc
Departament de Recursos Interns

Informe de necessitat i idoneïtat del contracte
Control d'accés, repartiment i informació bàsica pels
equipaments del Districte de Sants-Montjuïc, contractació
reservada per la inserció de col·lectius amb discapacitat,
trastorn mental i/o exclusió social.
Pressupost màxim de licitació (IVA inclòs) : 244.869,16 €

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Objecte contracte :

El districte de Sants-Montjuïc de l'Ajuntament de Barcelona, ha de contractar el servei
de control d'accés, repartiment i informació bàsica als usuaris en els diferents
equipaments del districte de Sants-Montjuïc, contractació reservada per la inserció de
col·lectius amb discapacitat, trastorn mental i/o exclusió social.


Condicions de caràcter social

En l'objecte del contracte s'incorporen mesures de contractació pública sostenible
següents:
-

Objecte del contracte amb eficiència social
Pressupost màxim de licitació desglossat
Valoració del preu màxim 35%
Oferta anormalment baixa, per no adequació de l’oferta als costos salarials
Salaris de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte
Pla d’igualtat
Comunicació inclusiva
Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe
Contractació reservada


Necessitat del contracte.

Aquest contracte és necessari per al desenvolupament de l’activitat i les competències
municipals i té com a finalitat de cobrir les necessitats disposar de personal adient i
qualificat per desenvolupar les tasques de consergeria, informació, atenció al públic i
altres serveis de suport als usuaris dels diferents equipaments i de la Seu del Districte,
objecte d’aquest contacte, amb mesures de contractació pública sostenible.
Es considera, per tant, que, segons prescriu l’article 116.4.e) hi ha una clara i
proporcional vinculació entre l’objecte del contracte i la necessitat satisfeta amb el
contracte.
Aquest contracte permetrà satisfer adequadament les necessitats administratives per
les següents raons: la prestació és el servei de consergeria, informació, atenció al
públic i altres serveis de suport als usuaris dels diferents equipaments i de la Seu del
Districte; aquest servei permet l’obertura, tancament i control d’accessos als
edificis/instal·lacions municipals, així com l’atenció i informació bàsica als usuaris; el
contracte és el mitjà adequat i eficient per portar-ho a terme.
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No disponibilitat de mitjans humans i/o materials propis per realització
pròpia de l’objecte contractual.

L’Ajuntament no pot fer directament la prestació objecte del contracte per Mitjans
personals insuficients.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.



Pressupost base de licitació i Valor estimat.

El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat hauria de ser
de quantia 244.869,16 euros. El pressupost net de 202.371,20 euros i l'IVA de
42.497,96 euros, amb un tipus del 21%.
Any
2019
2020
Total

imports base
29.305,12
173.066,08
202.371,20

%IVA
21
21

Import IVA
6.154,08
36.343,88
42.497,96

Total
35.459,20
209.409,96
244.869,16

El desglòs del pressupost net, sense l’IVA, en costos directes i indirectes es considera
que és el següent:

TOTAL

Import €
134.111,39
134.111,39

TOTAL

Import €
52.009,40
16.250,41
68.259,81

Costos Directes
Costos salarials

Costos Indirectes
Despeses generals d’estructura
Benefici Industrial

TOTAL DE COSTOS (Directes i Indirectes)

202.371,20

Els costos salarials que es considera es produeixen en l'execució del contracte a partir
del conveni de referència: “Conveni col·lectiu de treball del sector de centres especials
de treballadors discapacitats físics i/o sensorials de Catalunya” així com el “Reial
Decret 1462/2018, de 21 de desembre, por el que se fixa el salari mínim
interprofessional pel 2019”. és el següent: 134.111,39, amb el següent desglòs:
Categoria Professional
Nivell professional 1

Retribució Salarial Nº de treballadors/es
12.600,00
16

Valor estimat del Contracte. El VEC d'aquest contracte s'estima en 404.742,40 euros.
Els conceptes que inclou son:
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Any
2019
2020
2021
TOTAL

Prestació
Pròrrogues
29.305,12
173.066,08
29.305,12
173.066,08
202.371,20 202.371,20

Modif.

0,00

Suma
29.305,12
202.371,20
173.066,08
404.742,40



Es tracta d’un contracte reservat: SI.

-

Tipus d’entitat: Centres Especial de Treball d’Iniciativa Social



Termini d’Execució:

La durada del contracte serà 1 any, a partir del 9 de novembre de 2019 , o del dia
següent a la data de formalització del contracte, si fos posterior.
La durada del contracte es podrà prorrogar per 1 any més.


Responsable del contracte:

-

Persona responsable del contracte: Àngel Bartolomé Larena.
Adscrit a: Departament de Recursos Interns del Districte Sants-Montjuïc.
Correu electrònic: abartolome@bcn.cat Telèfon: 932916361



Justificació del perquè no es divideix en lots.

- la realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del
contracte dificultaria l'execució correcta des del punt de vista tècnic ja que si tenim en
compte el volum dels serveis a contractar, es convenient que les tasques de
coordinació dels mateixos recaiguin sobre una única figura. El fet de que el contracte
s’adjudiqués a diferents contractistes provocaria que les tasques de supervisió
estiguessin fragmentades en vàries persones, dificultant el seguiment del contracte.
- la divisió en lots d’aquest contracte suposaria un risc per a l'execució correcta del
contracte atenent la naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat de coordinar
l'execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per
la seva divisió en lots i l'execució per una pluralitat de contractistes diferents.


Subcontractació: no.



Subrogació: si

-

L’empresa adjudicatària haurà de facilitar la informació relativa a les condicions
dels contractes dels treballadors als que afecti la subrogació.
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Pòlissa d’assegurança: Si.

-

Import: 500.000 euros.



Requeriments de solvència econòmica i financera.

D'acord amb la previsió de l'article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis referit al
millor dels tres últims exercicis anteriors a la data de presentació de les proposicions o
en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresa ha de tenir un
valor igual o superior a 600.000,00 euros.
Justificació del criteri:
Amb aquest criteri es busca garantir la correcta prestació dels serveis objecte de
contracte, atenent la complexitat i diversitat dels centres on es realitzarà la prestació, i
buscant la màxima qualitat. S’ha trobat convenient aplicar el màxim que la normativa
permet donada la durada del contracte, per tal de maximar la garantia durant aquest
període i la realització del servei sense incidències. Tal com estableix l’esmentat article
87.1.a) l’import no excedeix de 1,5 vegades del valor estimat del contracte.


Requeriments de solvència tècnica i professional.

- D'acord amb l'article 90.1.a) LCSP, l'import anual dels serveis executats, sense
incloure els impostos, que l'empresa licitadora ha de declarar com a executat durant
l'any de superior execució en el decurs dels últims 3 en serveis de naturalesa igual o
similar que els que constitueixen l'objecte d'aquest contracte ha de ser com a mínim de
300.000,00 euros.
El criteri de correspondència entre els serveis executats per l'empresa licitadora i els
que constitueixen l'objecte del contracte és la pertinença al mateix subgrup de
classificació, si el contracte està enquadrat en algun dels que estableix el Reglament
general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Real
Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, i en cas contrari, la igualtat entre els tres primers
dígits dels respectius codis CPV.
D'acord amb la previsió de l'article 90.4 LCSP, les empreses de nova creació, entenent
com a tals les que tinguin una antiguitat, computada des de la data d'inscripció en el
registre corresponent o, si no procedeix, des de la data de la seva constitució, inferior a
cinc anys, declararan la seva solvència tècnica segons el/s criteri/s següent/s:
Justificació del criteri:
Es considera convenient aquest criteri per tal de que l’empresa certifiqui la seva
experiència en l’execució de contactes amb el mateix objecte, amb la finalitat de
garantir una correcta prestació de serveis del control d’accés, repartiment i informació
bàsica als usuaris en els diferents equipaments del districte.
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Valor mínim de la plantilla mitjana anual
- D'acord amb l'article 90.1.g) LCSP, la plantilla mitjana anual de l'empresa durant els
tres últims anys ha de ser de:
70 treballadors.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Justificació del criteri:
Aquest criteri es convenient, tenint en compte el nombre de treballadors necessaris per
l’execució del contracte i que son 16 treballadors. Es considera que l’empresa ha de
tenir un mínim de 70 treballadors, per garantir, que en tot moment, disposi dels medis
humans necessaris per cobrir tots els serveis objecte del contracte, així com les
incidències que es puguin produir.


Contacte habitual amb menors d’edat.

La prestació del contracte implica el contacte habitual amb menors d’edat.


Procediment d’adjudicació.

Es proposa la utilització del procediment d'adjudicació obert que és considerat en
l'article 131.2 LCSP com a un procediment ordinari d'utilització preferent.



Criteris d’adjudicació.

Els criteris d'adjudicació que es consideren més eficients per a la selecció de l'oferta a
partir de la millor relació qualitat-preu són els següents:
Criteris de caràcter automàtic. Puntuació total: 100
- Preu ofertat. Ponderació: 35 punts.
Amb aquest criteri es pretén valorar especialment aquestes característiques: Atenent
que es tracta d’un contracte on les retribucions del personal treballador que executa el
contracte són determinants del cost total i seguint el Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271 de 24
d'abril, de contractació pública sostenible de l'Ajuntament de Barcelona, s’han incorporat la
ponderació de l’oferta econòmica, que no serà de més del 35%,

Es proposa utilitzar la fórmula següent:
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(

)
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pel motiu següent:
S'atorgarà la màxima puntuació (35 punts) al licitador que formuli el preu hora més baix sense
excedir del pressupost de licitació (IVA exclòs) i a la resta de licitadors de forma proporcional,
d’acord amb la fórmula establerta a la Instrucció de la Gerència Municipal, aprovada per Decret
d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny:

- Proposta hores serveis addicionals. Ponderació: 25 punts.
Amb aquest criteri es pretén valorar especialment aquestes característiques:
El fet de poder disposar d’aquesta bossa d’hores addicional, sense cost, podrà millorar la
implantació dels serveis de substitucions del personal propi amb motiu de baixes, vacances,
etc.

Es proposa utilitzar el barem següent:
Hores per a serveis addicionals

Punts

25 hores/mes
20 hores/mes
15 hores/mes
10 hores/mes
5 hores/mes

25 punts
20 punts
15 punts
10 punts
5 punts

pel motiu següent: L’atorgament de la puntuació serà de manera proporcional.
- Reducció temps de resposta de substitucions. Ponderació: 15 punts.
Amb aquest criteri es pretén valorar especialment aquestes característiques: buscar la
qualitat del servei en tot moment, ja que el fet de millorar aquest temps de resposta per part de
l’empresa, sobre el temps establert en principi, proporciona una agilitat respecte els serveis
extraordinaris que es puguin demanar.

Es proposa utilitzar el barem següent:
Reducció del temps de substitució
Abans d'una hora
Entre 1 hora i abans de 6 hores
Entre 6 hores i abans de 12 hores

Punts
15 punts
10 punts
5 punts
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pel motiu següent: Es puntua la màxima puntuació a l’empresa que proposi reduir el
temps de substitució abans d’una hora i la resta de propostes es puntuaran en base a
una proporcionalitat. Les propostes que no millorin les 12 hores establertes no tindran
puntuació.
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- Proposta de reunió de coordinació amb el responsable municipal. Ponderació: 15
punts.
Amb aquest criteri es pretén valorar especialment aquestes característiques: Millorar la
qualitat del servei, atès que un augment en la freqüència de coordinació podrà facilitar
l’aplicació de mesures de control i resolució de les incidències.
Es proposa utilitzar el barem següent:
Proposta de coordinació mensual
Proposta de coordinació bimensual
Proposta de coordinació trimestral

15 punts
10 punts
5 punts

pel motiu següent: L’atorgament de la puntuació serà de manera proporcional.
- Salari persones treballadores. Ponderació: 10 punts.
El salari de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte.
La justificació d’aquest criteri ve donada pel decret de contractació pública sostenible de
l'Ajuntament de Barcelona.

Amb aquest criteri es pretén que les baixes que es produeixen en els processos de licitació
no afectin negativament en la retribució del personal.
La mesura social no suposa una intromissió en la negociació col·lectiva. No s’imposa a
l’empresa l’obligació de pagar uns salaris determinats. Valora l’empresa que voluntàriament
retribueixi millor el personal que ha d’executar el contracte que es licita, el que redunda
necessàriament en la seva millor execució.
S’ha pres com a referència les retribucions salarials establertes en el Conveni del col·lectiu de
treball del sector de centres especials de treballadors disminuïts físics i/o sensorials de
Catalunya, nivell professional 1.
El salari de referència segons conveni col·lectiu vigent i d’acord amb Reial Decret 1462/2018,
de 21 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional pel 2019, resulta
12.600,00 euros (calculant el salari base mensual per 14 pagues més plus jornada complerta
de 246 dies). No es consideraran les ofertes per sota d’aquest llindar.
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L’oferta salarial de l’empresa licitadora té caràcter de condició d’execució contractual o
l’incompliment pot ser objecte de penalització com a falta molt greu o d’extinció del contracte.

Es proposa utilitzar la fórmula següent:
(

(

)
(

)

)

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

pel motiu següent: La màxima puntuació de 10 punts serà per l’empresa que faci la proposta
més elevada. La resta d’ofertes rebran una puntuació directament proporcional.



Condicions especials d’execució.

Es considera necessari, d'acord amb la previsió de l'article 202 LCSP, establir la/les
següent/s condició/ns especial/s d'execució del contracte que es consideren vinculades
amb el seu objecte, no son discriminatòries i son compatibles amb el dret comunitari:
De caràcter social:
Pla d'igualtat
Comunicació inclusiva
Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe.


Garantia definitiva.

D’acord amb la previsió de l’article 107.1 LCSP, es considera convenient eximir la
constitució de la garantia definitiva per l’empresa que resulti adjudicatària pel motiu
següent:
-

Es tracta d’un contracte reservat.
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