MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA DE LES INSTAL.LACIONS DE
SERVEIS AMBIENTALS DE CASTELLDEFELS SA I JARFELS SA
(EXPEDIENT O-03/22)
En compliment de les exigències previstes en els articles 28.1 i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d’ara endavant, LCSP) s’emet
la present Memòria Justificativa amb la finalitat de justificar els extrems següents:
NECESSITAT DEL CONTRACTE I INSUFICIÈNCIA DE MITJANS
De conformitat amb que disposen els articles 28.1 i 116.4 lletres e) i f) de la LCSP, en la fase preparatòria de
l’expedient, s’ha redactat un informe en el que es detalla la naturalesa i l’extensió de les necessitats que pretenen
cobrir-se per mitjà de la seva celebració, la idoneïtat del seu objecte i el contingut per satisfer- les, així com la
insuficiència de mitjans.
OBJECTE DEL CONTRACTE I QUALIFICACIÓ
L’objecte del contracte que aquí ens ocupa consisteix en la prestació successiva i per preus unitaris del servei
de neteja de les instal·lacions de les societats Serveis Ambientals de Castelldefels SA i Jarfels SA.
Per tant, tal i com estableix l’article 17 de la LCSP, el contracte es qualifica com de Serveis.
El codi CPV que li correspon és el 90911000-6 (servei de neteja d’habitatges, edificis i finestres).
JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS
De conformitat amb el que disposa l’article 99.3 de la LCSP, es considera no procedent la divisió en lots de
l’objecte del contracte, atesa la necessitat de comptar amb una empresa proveïdora que permeti una actuació
integrada i coordinada del servei a les diferents instal·lacions d’ambdues societats.
DURACIÓ DEL CONTRACTE
La durada del contracte s’estableix en un (1) any, amb possibilitat de prorrogar-lo per un (1) any més.
TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I ELECCIÓ DEL PROCEDIMENT
De conformitat amb l’article 131.2 de la LCSP, l'expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària.
Atenent a que el valor estimat d’aquest contracte és de 151.107,00 euros i que, per tant, és superior als 139.000
euros, per a l’adjudicació del contracte s’utilitzarà el procediment obert, aplicant les regles previstes a l’article
156 i següents de la LCSP.
De conformitat amb el que disposa l’article 22.1 b) LCSP, el present contracte no es troba subjecte a regulació
harmonitzada.
JUSTIFICACIÓ DEL CÀLCUL DEL PRESSUPOST BASE DE LA LICITACIÓ
De conformitat amb l’article 100 de la LCSP, el Pressupost Base d’aquesta licitació ascendeix a la quantitat de
83.108,85 euros (IVA inclòs), que es correspon amb els conceptes que tot s’indiquen:
PRESSUPOST BASE: 68.685,00 euros
Costos Directes (72%): 49.453,20 euros
Costos Indirectes (20%): 13.737,00 euros
Total Execució Material: 63.190,20 euros
Benefici Industrial (8%): 5.494,80 euros
IVA (21 %): 14.423,85 euros
PRESSUPOST TOTAL: 83.108,85 euros
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La quantia del Pressupost Base es considera estimativa i és el límit màxim de despesa que en, virtut del present
contracte, pot comprometre l’Òrgan de Contractació.
De conformitat amb l’article 309 de la LCSP, el sistema per a la determinació del preu s’ha establert en base a
preus unitaris, prenent com a referència els preus dels contractes successius similars celebrats durant els dotze
mesos previs a l’inici del present expedient i tenint en compte els preus habituals d’aquests serveis en el mercat.
Les empreses licitadores no podran superar en la seva oferta els esmentats preus unitaris, restant
automàticament excloses les que superin aquests preus.
Serveis Ambientals de Castelldefels SA i Jarfels SA no queden obligats a exhaurir-lo.
D’acord amb el que estableix la disposició addicional 33ª de la LCSP, aquest pressupost màxim resta condicionat
a les necessitats de l’empresa.
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
El Valor Estimat del Contracte, de conformitat amb el que disposa l’article 101 de la LCSP, ascendeix a un total
de 151.107,00 euros, que es correspon amb:
PRESSUPOST BASE (IVA exclòs): 68.685,00 euros
EVENTUAL PRÓRROGA (IVA exclòs): 68.685,00 euros
EVENTUALS MODIFICACIONS (10%) (IVA exclòs): 13.737,00 euros
CLASSIFICACIÓ EXIGIDA A LES EMPRESES LICITADORES
Atès que el contracte es qualifica com de serveis, no és exigible la classificació dels participants.
Ara bé, de conformitat amb el que disposa l’article 77.1 lletra b) de la LCSP, en l’anunci de licitació i en els plecs
del contracte s’han establert els criteris i requisits mínims de solvència econòmica i financera i de solvència
tècnica o professional, tant en els termes que estableixen els articles 87 i 90 com en termes de Grup o Subgrup
de classificació i de categoria mínima exigible següents:

GRUP
SUBGRUP
CATEGORIA

U
1 - Serveis de Neteja
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Per tant, en aquest cas, les empreses licitadores podran acreditar la seva solvència, indistintament, mitjançant
la seva classificació en el Grup o Subgrup de classificació i Categoria de classificació indicats, o bé acreditant el
compliment dels requisits específics de solvència que s’exigeixen als plecs i que s’especifiquen a l’apartat
següent.
CRITERIS DE SOLVÈNCIA ECONÒMICA I SOLVÈNCIA TÈCNICA
Els requisits de solvència mínims exigits que s’especifiquen tot seguit son proporcionals i es troben vinculats a
l’objecte del contracte, en compliment del que preveu l’article 74 de la LCSP.
De conformitat amb l’article 87 de la LCSP, les condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència
econòmica i financera a complir per les empreses licitadores, i que tenen caràcter selectiu i, per tant, el seu
incompliment suposa l’exclusió de l’empresa, son les següents:
Solvència econòmica
El volum anual de negocis de l’empresa licitadora, referit a l'any de major volum de negoci dels tres últims
conclosos, haurà de ser, com a mínim, de 226.660,50 euros. Aquest import, de conformitat amb l’article 87 de
la LSCP, resulta d’aplicar un factor 1.5 al Valor Estimat del Contracte.
En el cas d'empreses constituïdes com a societat, s'acreditarà mitjançant còpies dels comptes anuals aprovats
i dipositats en el Registre Mercantil o el registre oficial en el que hagi d'estar inscrit, acompanyat del justificant
conforme s'han dipositat aquests comptes. En el cas d'empresaris que siguin persones físiques no inscrits en el
Registre Mercantil, el volum anual de negoci s’acreditarà mitjançant els llibres d'inventaris i comptes anuals
legalitzats pel Registre Mercantil.
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En tot cas, la inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic acreditarà
enfront de tots els Òrgans de Contractació del sector públic, a tenor del reflectit i excepte prova en contrari, les
condicions de solvència econòmica i financera de l'empresa licitadora.
Solvència professional o tècnica
L’empresa licitadora, com a mínim, ha d’haver efectuat en els tres darrers anys, tres (3) serveis de la mateixa o
similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte, l’import anual acumulat dels quals, en l’any
de major execució, haurà de ser igual o superior a 48.079,50 euros. Aquest import, de conformitat amb l’article
90.2 de la LSCP, resulta d’aplicar un factor 0.70 a la anualitat mitjana del contracte (IVA inclòs).
Els serveis efectuats s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el
destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat
expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresa, acompanyada dels
documents en poder seu que acreditin la realització de la prestació; si s’escau, aquests certificats els ha de
comunicar directament a l’Òrgan de Contractació l’autoritat competent.
D’acord amb l’apartat a) del punt 1 de l’article 90 de la LCSP, per a determinar que un servei és d'igual o similar
naturalesa al que constitueix l'objecte del contracte, s’atendrà als tres primers dígits de la codificació CPV.
Els requeriments de solvència econòmica i financera i tècnica i professional tenen caràcter
selectiu i per tant, el seu incompliment suposa l’exclusió de l’empresa.
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP, per tal de poder seleccionar la millor oferta en relació cost eficàcia, s’estableix un únic criteri d’adjudicació basat en el preu, amb una ponderació total de 100 punts.
La puntuació que s’atorgui a l’oferta econòmica dels licitadors es calcularà segons la fórmula següent:
PUNTUACIÓ EMPRESA x = (OFERTA MÉS AVANTATJOSA * 100) / OFERTA EMPRESA x
En tot cas, Serveis Ambientals de Castelldefels SA es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui reuneixi,
al seu parer, les condicions més avantatjoses en relació cost-eficàcia, d’acord amb els criteri assenyalats o a
declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 150.3 de la LCSP.
PREU DEL CONTRACTE
El preu del contracte és el d’adjudicació, que resultarà dels preus oferts a l’Annex II per l’empresa licitadora que
obtingui la major puntuació un cop aplicats els criteris d’adjudicació previstos a l’apartat anterior.
El preu del contracte ha d’incloure, com a partida independent, l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació,
així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en el Plec de
Prescripcions Tècniques que s’han de complir durant l’execució del contracte.
GARANTIA DEFINITIVA
L’empresa seleccionada com la millor ofertant, haurà de constituir una garantia definitiva consistent en el cinc
per cent (5%) del preu ofert (IVA exclòs) dins del termini de 10 hàbils a comptar des de la recepció del requeriment
previst a la clàusula anterior.
Per a la constitució de la garantia s’admetran qualsevol de les formes establertes a l’article 108 de la LCSP com
a mitjà de garantia, excepte la retenció del preu.
No s’estableix termini de garantia, donades les característiques particulars del contracte.
Un cop aprovada la liquidació del contracte, si aquest s’ha complert satisfactòriament i no se’n deriven
responsabilitats que s’hagin de depurar, es tornarà la garantia constituïda o es cancel·larà l’aval o assegurança
de caució.
L’acord de devolució s’ha d’adoptar i notificar a l’interessat en el termini de dos (2) mesos des de la liquidació
del contracte.
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INFORMACIÓ RELATIVA AL PERSONAL QUE ACTUALMENT ES TROBA PRESTANT ELS SERVEIS OBJECTE DE
LA PRESENT LICITACIÓ: SUBROGACIÓ
Atès l’objecte del contracte, en aplicació del que disposa l’article 74 del Conveni Col·lectiu de treball vigent
(Sector de la Neteja d’Edificis i Locals de Catalunya per als anys 2017 a 2021, codi número 79002415012005),
procedeix la subrogació de personal de conformitat amb allò que estableix l’article 44 del Reial Decret Legislatiu
5/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.
D’acord amb el que disposa l’article 130.1 de la LCSP, a l’annex I del Plec de Prescripcions Tècniques s’ha fet
constar la informació precisa i necessària per tal de permetre a les empreses licitadores l’avaluació dels costos
laborals. En concret, s’ha fet constar la relació dels/les treballadors/es, amb indicació de la seva categoria
professional, antiguitat, jornada laboral, tipus de contracte i cost laboral anual actual, que en l’actualitat es
troben prestant serveis, segons informació facilitada per l’actual empresa adjudicatària.
L’abast de la informació facilitada per mitjà de l’Annex I del Plec de Prescripcions Tècniques, als efectes d’allò
previst a l’article 130 de la LCSP, considerant l’establert per la doctrina del TACRC (per totes, Resolució 399/2018
del TACRC), és adequada i suficient.
La relació nominal d’aquest personal serà lliurada per Serveis Ambientals de Castelldefels SA a l’empresa
adjudicatària abans de l’inici de les prestacions, sens perjudici de les obligacions previstes al conveni col·lectiu
d’aplicació respecte de l’antiga i de la nova adjudicatària.
RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE
Atesa la condició de poder adjudicador no administració publica de la societat Serveis Ambientals de
Castelldefels SA, i de conformitat amb el que estableix l’article 26.1 lletra b) de la LCSP, el contracte aquí
projectat tindrà caràcter privat.
En conseqüència, pel que fa al règim jurídic que li és aplicable, tal i com preveu l’apartat 3r de l’article abans
esmentat, quant a la seva preparació i adjudicació es regirà pel que disposa el Títol I Llibre Tercer de la LCSP; i
quant als seus efectes i extinció per les normes dret privat i per les normes a què es refereix el paràgraf primer de
l’article 319 de la LCSP en matèria mediambiental, social o laboral, de condicions especials d’execució, de
modificació del contracte, de cessió i subcontractació, de racionalització tècnica de la contractació i la causa
de resolució del contracte referida a la impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats,
quan no sigui possible modificar el contracte, de conformitat amb els articles 204 i 205 de la LCSP.
EXISTENCIA DE CRÈDIT
Atès que el termini d’execució del contracte comprèn els exercicis pressupostaris 2022 i 2023, s’autoritza la
despesa amb la condició suspensiva què existeixi consignació adequada i suficient en els corresponents
pressupostos, d’acord amb el següent detall:
EXERCICI
2022
2023
TOTAL

PRESSUPOST BASE
45.790,00 €
22.895,00 €
68.685,00€

IVA (21%)
9.615,90 €
4.807,95 €
14.423,85 €

TOTAL
55.405,90 €
27.702,95 €
83.108,85 €

PUBLICITAT DE LA MEMÒRIA
De conformitat amb el que disposa l’article 63.3 de la LCSP, la present Memòria s’haurà de publicar en el Perfil
del Contractant d’aquesta entitat.
Castelldefels, a 21 de març de 2022

Gerent
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