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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA CONFIGURACIÓ DE L’EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DEL CONSORCI DEL
PATRIMONI DE SITGES RELATIU AL SERVEI DE NETEJA DELS MUSEUS I
EDIFICIS AUXILIARS DEL CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES (MUSEU DEL
CAU FERRAT, MUSEU DE MARICEL, CAN ROCAMORA, MUSEU ROMÀNTIC,
PALAU DE MARICEL, FUNDACIÓ STÄMPFLI, CAN FALÇ, OFICINES, TALLER DE
RESTAURACIÓ I RESERVES DELS MUSEUS)

D’acord amb el que disposa l’article 28 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 (LCSP), mitjançant l’acte d’Inici que consta en l’expedient s’han motivat
les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant aquest contracte i les raons per les
quals el contracte que es vol iniciar és idoni per satisfer-les.
Per aquests motius i de conformitat amb les previsions de l’article 116 de la LCSP es
justifica la configuració de l’expedient de contractació en els termes següents:
1. Consultes preliminars al mercat
Per configurar aquest expedient de contractació no s’han realitzat consultes
preliminars al mercat, atès que ja es disposa de tota la informació necessària per
configurar l’expedient.
2. Tipus de contracte:
En aquesta contractació únicament es regulen prestacions previstes en l’article 17
de la LCSP, corresponents a un contracte de serveis.
3. Inclusió de clàusules socials, mediambientals o d’innovació
S’ha considerat oportú incloure en el contracte la/les consideració/ons socials i
mediambientals següents:
-

Consideracions de tipus social com a condicions especials d’execució que
tenen per finalitat el compliment dels convenis col·lectius i eliminar les
desigualtats home i dona.

-

Consideracions de tipus ambiental que tenen per finalitat millorar els valors
mediambientals que poder resultar afectats durant l’execució del contracte.
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4. Divisió en lots de l’objecte del contracte
No es considera adient la divisió del contracte en lots, perquè:





considerem que la divisió d’un contracte d’aquestes dimensions faria inviable o
molt poc rendible l’explotació del servei i no atrauria licitadors.
suposaria un risc per a l’execució correcta del contracte a causa de la naturalesa
de l’objecte del contracte, atès que cal coordinar les prestacions en els diversos
edificis i instal·lacions que administra el Consorci del Patrimoni de Sitges i
diferents contractistes.
Suposaria un increment innecessari dels riscos per a la seguretat de les
col·leccions dels museus, que han de quedar a l’abast del mínim de gent diferent
possible.

5. 5) Manca de mitjans
D’acord amb les previsions de l’article 116.4 f) de la LCSP, els mitjans personals i
materials de què disposa el Consorci del Patrimoni de Sitges són insuficients per
poder prestar el servei correctament, motiu pel qual és necessari contractar una
empresa per dur-los a terme.
D’acord amb les previsions de l’article 308.2 de la LCSP, en cap cas aquest contracte
suposa la contractació de personal per part del Consorci del Patrimoni de Sitges,
sinó únicament i exclusivament la contractació de la prestació d’un servei per les
raons exposades en l’acte d’Inici i per no disposar dels mitjans per portar-lo a terme.
A l’extinció del contracte no es produirà cap consolidació de les persones que hagin
realitzat els treballs objecte del contracte com a personal propi del Consorci del
Patrimoni de Sitges.
6. Procediment
En compliment del que estableix l’art. 116.4 a) de la LCSP, el procediment
seleccionat ha estat un procediment:

 Obert (art. 156 LCSP)
perquè permet presentar oferta a qualsevol licitador interessat, sempre que
compleixi els requisits de solvència exigits en els plecs
7. Criteris d’adjudicació
En compliment del que estableixen els articles 116.4c i 145 de la LCSP, s’ha escollit
una pluralitat de criteris d’adjudicació, d’acord amb el detall següent:
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Descripció del criteri

Ponderació

Tipus criteri

Preu

65%

Automàtic

Proposta d’operativa

20%

Judici de valor

Proposta de mesures
de reducció de
l’impacte ambiental

15%

Judici de valor

La finalitat que es vol aconseguir amb cada un dels criteris és la següent:


Preu : Aconseguir el preu més baix i així el Consorci del Patrimoni de Sitges
podrà disposar de més recursos econòmics per prestar altres serveis.

D’acord amb l’article 146.2 de la LCSP, la fórmula utilitzada en la valoració del
criteri preu és la fixada per a tots els contractes oberts, restringits i negociats que
es tramitin per la Diputació de Barcelona i els seus organismes autònoms i
consorcis adscrits al sector públic de la corporació en què la intervenció sigui
assumida per la Intervenció General de la Diputació i que va ser aprovada pel
Decret núm. 6319, de 21 de juny de 2017.
La fórmula garanteix un repartiment equitatiu de les puntuacions entre tots els
licitadors, de manera que es respecta el criteri de proporcionalitat.

8.



Proposta d’operativa : Disminuir les interferències entre les tasques del servei
de neteja i la resta de treballadors i empreses que utilitzen les instal·lacions
del Consorci; incrementar la formació específica en museus i patrimoni
cultural del personal que presti el servei; adequar els temps de prestació del
servei a les necessitats de treballadors i visitants; millorar la dotació tècnica i
instrumental respecte als mínims requerits; estimular la innovació.



Proposta de mesures de reducció de l’impacte ambiental: reduir la generació
de residus; incrementar el reciclatge dels residus; reutilitzar el material que
sigui susceptible de ser reutilitzat; reduir els consums d’aigua i energia (tot
considerant que en la major part d’instal·lacions no és possible ventilar, ni
apagar els sistemes de clima); reduir l’ús de productes químics i el seu
impacte al medi ambient.

Dades econòmiques del contracte
El pressupost base de licitació del contracte desglossat és el següent:
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Pressupost IVA exclòs

(21 % IVA)

Pressupost base licitació
(IVA inclòs)

128.420,88 €

26.968,38 €

155.389,26

i s’ha fixat d’acord amb el detall següent:
COSTOS DIRECTES
Cost/hora treballador (retribució bruta, més
càrregues socials), costos de cobertura
d’absentisme, uniformitat, servei de vigilància
de la salut i assegurança per accidents de
treball.

86,68 %

COSTOS INDIRECTES
Lloguer i/o amortització de maquinària, material
i articles de neteja, costos administratius i
financers i marge de benefici empresarial.

13,32 %

El cost salarial s’ha fixat tenint en compte el Conveni Col·lectiu del Sector de la neteja
d'Edificis i Locals de Catalunya pels anys 2017 a 2021, publicat al DOGC el
03/09/2018 i amb número 79002415012005.
El cost salarial desagregat per gènere i categoria professional es fixa d’acord amb
la informació facilitada a l’any 2018 per l’empresa que actualment presta el servei,
de conformitat amb el detall següent:
Categoria
professional
Netejador/a

Percentatge Percentatge
de personal de personal
masculí
femení
11,11 %

88,89 %

El pressupost es desglossa en els conceptes següents:

Part fixa

Per a les tasques de neteges periòdiques, un pressupost màxim
anual de 120.819,88 €, més 25.372,17 € en concepte de 21%
d’IVA
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Part
variable

Per a les neteges puntuals (possibles serveis puntuals de
netejadors i especialistes d’acord amb les previsions de la clàusula
4 del Plec de prescripcions tècniques), un pressupost màxim
anual, formulat en termes de preus unitaris, de 7.601,00 €, més
1.596,21 € en concepte de 21% d’IVA.

El tipus de licitació es concreta en els imports següents:
Part fixa

Un import màxim anual de 120.819,88 €, més 25.372,17 € en
concepte de 21% d’IVA

Part
variable

Segons els següents preus unitaris màxims:
- Servei Preu hora de netejador/a: 17,60 €, més 3,70 € en
concepte de 21 % d’IVA.
- Servei neteja vidres Museu de Maricel: Preu de 88 € per servei,
més 18,48 € en concepte de 21 % d’IVA.
- Servei neteja vidres Fundació Stämpfli: Preu de 159,50 € per
servei, més 33,50 € en concepte de 21 % d’IVA.
- Servei neteja vidres del mirador del Museu de Maricel: Preu de
517 € per servei, més 108,57 € en concepte de 21 % d’IVA.

El preu del contracte s’ha determinat basant-se en els nombre d’hores segons el
tipus de neteja:
-

Hores part fixa, corresponents a les neteges periòdiques:
Edifici
Miramar (Oficines)

hores/any
404

Palau de Maricel

1.043

Museu Romàntic

1.825

Museu del Cau Ferrat, Can
Rocamora i Museu de Maricel

2.411

Can Falç

192

Fundació Stämpfli

313

Reserva del Sarcòfag

120

Reserva de Can Pei

120

TOTAL

6.428
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-

Hores part variable, corresponents a les neteges puntuals:
Tipus de serveis extraordinaris

Nombre
estimat de
serveis/hores

Hora netejador/a

200 hores

Vidres Museu de Maricel

12 serveis

Neteja vidres Fundació Stämpfli

6 serveis

Neteja vidres del mirador del
Museu de Maricel

4 serveis

El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i
concordants de la LCSP, és de 256.841,76 €, IVA exclòs.
El mètode del càlcul per determinar l’import del VEC és el següent:
Vigència inicial:
Pròrroga:

part fixa + part variable
part fixa + part variable
Valor estimat

128.420,88 €
128.420,88 €
256.841,76 €

9. Condicions mínimes de solvència i altres requeriments exigits per presentarse a la licitació o per executar el contracte
Els requeriments i la solvència mínima exigida a les empreses per presentar-se a la
licitació s’han fixat de manera proporcional tenint en compte l’objecte i el pressupost
del contracte i, alhora, que es pugui donar compliment a les previsions del Plec de
prescripcions tècniques i del Plec de clàusules administratives particulars.
Concretament, s’ha previst que les empreses han d’acreditar els requeriments
mínims següents:

Mitjans d’acreditació
escollits
Import mínim anual de volum
de negocis, en algun dels tres
Solvència
últims exercicis: mínim de
econòmica
192.000. Comptes anuals
aprovats i dipositats al Registre

Motivació dels requisits
mínims exigits
Assegurar que les empreses
tenen la dimensió mínima
necessària per a fer-se càrrec
del contracte
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Mercantil, si l’empresari hi
estigués inscrit; en cas contrari,
pels dipositats en el registre
oficial en què hagi d’estar
inscrit. Els empresaris
individuals no inscrits en el
Registre Mercantil acreditaran
el volum anual de negocis
mitjançant els llibres
d’inventaris i comptes anuals
legalitzats pel Registre
Mercantil.
Relació dels principals serveis
o treballs realitzats en els
últims 3 anys que inclogui
objecte, import, dates i el
destinatari, públic o privat
d’aquests, signada pel
representant legal de
l’empresa.

Solvència
tècnica

Mínim: En aquesta relació ha
de constar treballs/serveis de
característiques similars a
l’objecte del contracte, per un
import mínim de 89.000 € en
algun dels 3 exercicis
esmentats.
Documentació acreditativa dels
treballs/serveis mínims:
- Quan els treballs o serveis
s’hagin realitzat en entitats
del sector públic, cal
aportar certificats expedits
o visats per l’òrgan
competent.
-

-Quan els treballs o serveis
s’hagin realitzat en entitats
del sector privat, mitjançant
un certificat expedit per
l’empresa destinatària
d’aquests treballs/ serveis o
a falta d’aquest certificat,

Assegurar que les empreses
tenen la dimensió mínima
necessària per a fer-se càrrec
del contracte
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mitjançant una declaració
signada pel representant
legal de l’empresa
licitadora.
Atès el que estableix l’article 77.1.b) de la LCSP, la solvència mínima requerida es
pot acreditar, alternativament, amb la classificació empresarial en el grup, subgrup i
categoria que tot seguit es detallen:
Grup: U

Subgrup: 1

Categoria: 2 o superior
Categoria RD 1098/2001: B o superior
(DT 2a i 3a RD 773/2015)

Així mateix, les empreses, d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP, s’han de
comprometre a adscriure, com a mínim, els mitjans següents:
El contractista haurà d’aportar la
maquinària, els estris i els
productes de neteja adients, en
quantitat suficient, que han de
ser adscrits al servei i que caldrà
deixar en dipòsit en els edificis
per tal que el personal hi pugui
treballa adequadament. Hi haurà
d’haver de forma imprescindible:
Compromís
d’adscripció de
mitjans materials

-

-

Adscripció de
mitjans personals

Aspirador amb filtres.
Mopa.
Motxo.
Plomall natural,
preferentment de plomes
d’estruç. Cal procedir a la
seva reposició així que
s’observi el desgast i evitar
la presència de canyes
pelades.
Cera adequada per al
tractament de fustes, però en
cap cas es podrà aplicar a
les obres d’art.

La persona interlocutora ha de
tenir un mínim de 2 anys

Assegurar que el
personal disposa dels
estris adequats per a la
neteja d’un museu

Es vol assegurar que la
persona interlocutora
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d’experiència en tasques de
supervisió i direcció d’equips de
treball i verificació de la qualitat
del servei

estigui capacitada per
respondre a les
eventualitats que es
presentin en l’execució
del contracte

10. Condicions especials d’execució
Es preveuen diferents condicions especials d’execució relatives a aspectes socials,
laborals i d’igualtat de gènere respecte els treballadors adscrits a l’execució del
contracte als efectes de poder exigir al contractista, si es considera necessari, que
acrediti el seu compliment, especialment les obligacions relatives al compliment del
pagament del salari, ja que en cas de denúncia dels representants dels treballadors
pot ser causa de resolució contractual d’acord amb les previsions dels articles
211.1.i) i 212.1.2n paràgraf de la LCSP.
Aquestes condicions estan previstes en el Recull de Clàusules Socials aprovades
per Decret de Presidència de la Diputació de Barcelona de 12 de juny de 2017 i,
encara que no afectin el resultat final de la prestació, es considera que estan
vinculades a l’objecte del contracte, en virtut del que disposa l’article 202.1 de la
LCSP en relació a l’article 145.6 i d’acord amb la Resolució 51/2019 del Tribunal
Català de Recursos Contractuals que fa una interpretació àmplia del concepte
“vinculació a l’objecte del contracte.
D’acord amb l’article 202 de la LCSP, en aquesta contractació es preveuen les
condicions especials d’execució següents:
Condició especial

Finalitat

Garantir persones treballadores adscrites
a l’execució del contracte, i durant tota la
Garantir el compliment dels
seva vigència, l’aplicació i manteniment
convenis col·lectius sectorials i
de les condicions laborals que estableixi
territorials aplicables
el conveni col·lectiu del sector de neteja
d’edificis i locals de Catalunya
Garantir la afiliació i l'alta en la Seguretat
Social de les persones treballadores
destinades a l'execució del contracte

Garantir el compliment de les
obligacions relatives a la Seguretat
Social

Garantir el pagament en temps i forma
dels salaris del personal adscrit al
contracte

Garantir les obligacions relatives al
pagament dels salaris
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11. Durada del contracte i possibles pròrrogues
La durada del contracte s’ha fixat per un termini d’un (1) any, a comptar des de l’inici
de la prestació del servei i serà prorrogable de forma expressa, sense que la durada
de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de dos (2) anys, que és
el que es considera adequat per a la correcta execució del contracte amb els preus
calculats d’acord amb els convenis aplicables.
12. Termini per adjudicar el contracte
L’adjudicació del contracte s’ha de realitzar en el termini de 2 mesos previst en
l’article 158 de la LCSP.
13. Constitució de garantia provisional
En aquesta contractació no s’exigeix la presentació de garantia provisional.
14. Constitució de garantia definitiva
En aquesta contractació s’exigeix la presentació de la garantia definitiva en els
termes que preveu l’article 107 de la LCSP.
15. Termini de garantia del contracte
En aquesta contractació no s’ha previst cap termini de garantia, atès que la prestació
del servei s’esgota amb la prestació del servei de neteja.
16. Revisió de preus
En aquesta contractació no es preveu revisió de preus en els termes que preveu
l’article 103 de la LCSP.
17. Penalitats
D’acord amb l’article 192 de la LCSP, s’han previst en el PCAP diferents penalitats
pel compliment defectuós o incompliment parcial del contracte.
18. Cessió del contracte
En aquesta contractació es permet la cessió del contracte en els termes que preveu
l’article 214 de la LCSP.
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19. Subcontractació del contracte
El contractista solament podrà subcontractar la realització dels treballs relatius a la
neteja dels vidres especials del Mirador del Museu de Maricel, que estan detallats
en la clàusula 4 del PPT (servei d).
Segons l’article 215 de la LCSP es preveu que:
1. El % màxim del pressupost base de licitació que es pot subcontractar és del
10%.
2. El contractista comunicarà per escrit al Consorci del Patrimoni de Sitges,
després de l’adjudicació del contracte i, com a molt tard, quan iniciï l’execució
d’aquest, la identitat del subcontractista, les dades de contacte i els
representants legals, justificant suficientment l’aptitud d’aquest per executarla de conformitat amb l’establert per la normativa i el present plec, i que no
està incurs en cap supòsit de prohibició per contractar
3. El contractista principal haurà de notificar per escrit a l’òrgan de contractació
qualsevol modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del
contracte principal, i tota la informació necessària sobre els nous
subcontractistes.
4. No es permet la subcontractació de la resta de tasques.
5. En cap cas la subcontractació implicarà un increment del preu d’adjudicació.
6. Si l’empresa contractista opta per l’esmentada subcontractació, abonarà al
seu càrrec la factura que li presenti l’empresa subcontractada per la
realització de les tasques de neteja esmentades.

Sitges,
El director-gerent (e.f.)

