Expedient: CON-20-566

Memòria justificativa del contracte
1.- Objecte complet del contracte
L’objecte del contracte consistirà en portar a terme tasques de suport a l’Agència de Salut Pública
de Barcelona en matèria de Riscos Laborals, per tal de poder donar compliment a les finalitats de
la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, modificada per la Llei 54/2003, de 12 de
desembre i Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de
Prevenció, modificat pel Reial Decret 604/2006, de 19 de maig.

2.- Elecció del procediment
Atès l’import del contracte i juntament amb la necessitat de disposar d’un ventall suficient
d’empreses proveïdores per trobar la millor oferta, justifiquen l’elecció d’un procediment obert
per aquest procés de contractació, de conformitat amb el previst a l’article 156 i següents de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP).

3.- Vigència del contracte
Aquest contracte tindrà vigència de 2 anys a partir del dia següent a la seva formalització.
Es preveu la possibilitat de pròrroga del contracte de 2 anys.

4.- Classificació que s’exigeix als participants i justificació
No es preveu classificació empresarial doncs l’objecte del contracte no està inclòs en l’àmbit de
classificació de cap dels grups o subgrups de classificació vigents, atenent al codi CPV del
contracte.

5.- Criteris de Solvència tècnica o professional i econòmica i financera, amb la justificació
Solvència Econòmica i financera:
-

El volum anual de negocis, referit a l’any de major execució dels darrers tres anys
conclosos ha de ser d’almenys el valor estimat del contracte.

-

Aquesta circumstància s’acreditarà mitjançant l’aportació dels comptes anuals
aprovats i dipositats al Registre Mercantil (és imprescindible que s’aporti el model
normalitzat del Registre Mercantil) o en el registre oficial que correspongui o, en el
cas d’empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil, mitjançant el llibre
d’inventaris i comptes anuals legalitzats per aquest Registre
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Solvència Tècnica:
-

Les empreses licitadores hauran d’acreditar que l’import anual acumulat en l’any de
major execució dels darrers tres anys dels serveis corresponents al mateix tipus o
naturalesa que el que correspon a l’objecte del contracte és d’almenys el 70% del
valor estimat del contracte.
Aquesta circumstància s’acreditarà mitjançant l’aportació d’una relació dels serveis
realitzats per l’interessat en el curs dels darrers tres anys, corresponents al mateix
tipus o naturalesa al que correspon l’objecte del contracte, especificant l’import, les
dates i el destinatari públic o privat. En el cas de destinataris públics, els serveis
realitzats s’entendran acreditats si s’aporta certificat expedit o visat per l’òrgan
competent. En el cas de destinataris privats, els serveis realitzats es podran acreditar
mitjançant certificats expedients per aquests o, en el seu defecte, mitjançant
declaració del licitador. Els certificats de bona execució emesos per destinataris
públics podran ser comunicats directament per aquesta entitat a l’òrgan de
contractació.
Per determinar la correspondència entre els serveis acreditats i els de l’objecte del
contracte es verificarà la coincidència entre els tres primers dígits dels seus
respectius codis CPV.
-Acreditació com a Servei de Prevenció Aliè en l’especialitat de Seguretat en el
Treball, Higiene Industrial i Ergonomia i Psicosociologia aplicada pel Departament
de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya

Els criteris de solvència tècnica, econòmica i financera i les condicions especials d'execució
requerits a la licitació són els que millor poden justificar que l’empresa compta amb els recursos
econòmics i tècnics suficients per donar resposta a les tasques de suport a l’Agència de Salut
Pública de Barcelona en matèria de Riscos Laborals.

6.- Criteris d’adjudicació i justificació
De conformitat amb l’establert a l’article 145.2 de la LCSP, la selecció de l’oferta més avantatjosa
es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de
gran qualitat.
La seva configuració respon a la voluntat d’aconseguir la millor rendibilitat i eficiència del
contracte fent servir criteris econòmics i de qualitat. Tots ells vinculats a l’objecte del contracte i
formulats de manera objectiva, respectant en tot moment els principis d’igualtat, no discriminació,
transparència i proporcionalitat.
S’ha donat un pes relatiu moderat a l’oferta econòmica (25 punts), en compliment del Decret
d’Alcaldia de 22 de juny de 2017, atès que es vol donar major preponderància als aspectes
qualitatius de la prestació. La ponderació del preu del contracte no supera el 35% de la ponderació
total dels criteris, de conformitat amb la Instrucció de la Gerència Municipal.
A banda del preu, s’han tingut en compte els aspectes següents a l’hora d’establir els criteris
d’adjudicació per considerar-los elements rellevants en la qualitat del contracte:
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 CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT JUDICIS
DE VALOR__(fins a 25 punts)
La proposta tècnica haurà de respondre a les explicacions i compromisos sobre tots i cadascun
dels criteris de valoració judicis de valor definits, ja que resulta fonamental que el licitador acrediti
la seva capacitat per dur a terme convenientment la prestació del servei, que es valorarà mitjançant
la metodologia i l’organització emprada.



Anàlisi de la metodologia per a la realització dels estudis demanats al plec de
prescripcions tècniques, fins a 25 punts

a.

Per l’anàlisi de la metodologia de l’avaluació de riscos general i, en especial la metodologia
per desenvolupar els punts establerts en el plec de prescripcions tècniques de riscos
psicosocials.
Fins a 10 punts.

b.

Per l’anàlisi de la metodologia per desenvolupar els punts establerts en el plec de
prescripcions tècniques per portar a terme els estudis d’Higiene Industrial (en especial,
estudis qualitatius d’agents químics i estudis d’agents biològics, verificacions cabines
biològiques i classificació de cabines)

Fins a 10 punts.
c. Per l’anàlisi de la metodologia per realitzar la formació.

Fins a 5 punts.

 CRITERIS
D’ADJUDICACIÓ
AUTOMÀTICA _(fins a 75 punts)


AVALUABLES

DE

FORMA

Oferta econòmica_fins a 25 punts.

La puntuació que s’atorga pel preu no supera el 35% de la puntuació total d’acord amb la
previsió del Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de contractació pública sostenible i la
Instrucció de l’Ajuntament de Barcelona de 15 de març de 2018, d’aplicació de la LCSP,
publicada en la Gaseta del dia 16.
La selecció de la millor oferta es fonamenta en una adequada relació entre la qualitat i el preu.
S’atorgarà la màxima puntuació a l’empresa licitadora que formuli el preu més baix que sigui
admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitació
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((el pressupost màxim de licitació, IVA exclòs) i a la resta d’empreses licitadores la distribució
de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula establerta per Instrucció de la Gerència
Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal
del dia 29 de juny i modificada per Decret d’Alcaldia de 22 de febrer de 2018 publicat en la Gaseta
Municipal del dia 5 de març:
Els punts s’atorgaran en funció de la següent fórmula:
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó − 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎
(
) 𝑥 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑠 𝑚à𝑥 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó − 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚é𝑠 𝑒𝑐.

Per valorar les proposicions presentades, es tindrà en compte com a criteri directament vinculat a
l’objecte del contracte el preu a tant alçat sense IVA ofert pels licitadors, tenint en compte que els
punts s’atorgaran en funció de la fórmula.


a.

Requisits en recursos humans: fins a 25 punts.

Per la possessió de la formació acadèmica d’especialitat en Seguretat i Higiene Industrial i
Ergonomia i Psicosociologia amb acreditació de més de 10 anys d’experiència del
coordinador/responsable de la gestió i treballs de les àrees de seguretat en el treball, higiene
industrial, i ergonomia/psicosociologia aplicada desenvolupades al plec de condicions tècniques..
5 punts.

b. Disposar com a mínim dels següents tècnics de prevenció: 2 biòlegs, 1 psicòleg/a, 1 enginyer/a
tècnic/a industrial, 1 arquitecte/a tècnic/a, 2 químics,1 doctor/a en ciències químiques.
5 punts.
c. Per cada treballador capaç de donar suport en tasques tècniques en les àrees de seguretat en el
treball, higiene industrial, i ergonomia/psicosociologia aplicada, o d’efectuar estudis específics
amb experiència mínima els darrers 3 anys en l’àmbit del sector químic, laboratoris i investigació,
s’atorgarà 1 punt fins un màxim de 5 punts.
Fins a 5 punts.
d. Per cada treballador capaç de donar suport en tasques tècniques en les àrees de seguretat en el
treball, higiene industrial, i ergonomia/psicosociologia aplicada o d’efectuar estudis específics ,
que tingui el nivell C de català s’atorgarà 1 punt fins un màxim de 2 punts.
Fins a 2 punts
e. Per cada treballador capaç de donar suport en tasques tècniques en les àrees de seguretat en el
treball, higiene industrial, i ergonomia/psicosociologia aplicada o d’efectuar estudis específics,
que, tingui experiència i formació complementària en ATEX, normes internacionals ISO y
OSHAS, plans de mobilitat, estudis de ventilació, verificacions de cabines biològiques i
classificació i, d’altres com doctorats, s’atorgarà 1 punt fins un màxim de 3 punts.
Fins a 3 punts.
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f. Disposar d’acreditació ENAC o tècnics , destinats a la realització del Servei, acreditats per la
Fedecai per realització d’Inspeccions de Qualitat d’Ambients Interiors.
Fins a 5 punts.



Terminis i disponibilitat per a la realització de les tasques objecte del servei, fins a 15
punts

a.

Per la realització de l’assessorament tècnic en el termini de 2 dies des de que es realitza la
comanda.
5 punts.

b.
Pel lliurament de l’informe de l’estudi i proposta de millores, com a màxim 21 dies
desprès de la realització de la visita.
5 punts.
c.
Disponibilitat per a donar suport especialitzat en un termini de de 24h en cas d’urgència
(excepte festius i caps de setmana).
5 punts.


Per la valoració d’eines de treball i millores de desenvolupament aportats, fins a 10
punts:

a.
Disponibilitat d’equips tècnics en PRL, a més dels establerts per requisits normatius com
a SPA : mesurador de càrregues electrostàtiques puntual, de resistència superficial, de camps
electromagnètics d’alta i baixa freqüència, campana de cabals, mesurador CO2 continuo,
comptador de partícules.

4 punts
b.
Disponibilitat de pàgina web habilitada per la comunicació entre l’empresa contractada i
l’ASPB.
3 punts
c.

Disposar de laboratoris propis

3 punts
Es defineixen els següents límits per a la consideració d’ofertes, en principi, amb valors anormals
o desproporcionats:
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- un diferencial de 10 punts percentuals per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d’un únic
licitador, de 15 punts percentuals respecte el pressupost net de licitació.

7.- Condicions especials d’execució amb la justificació



De caràcter social

El Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el
període contractual.
L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions laborals i
socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades en el moment
de presentar l’oferta.
L’estabilitat laboral en el sí dels perfils professionals assignats al servei és condició especial
d’execució.
S’incorpora aquesta condició per entendre que, el manteniment de les condicions laborals de les
persones que executen el contracte durant tot el període contractual és garantia d’una execució
més eficient.

8.- Pressupost base de licitació desglossat
L’import de licitació del contracte és de 94.624,68-€, IVA inclòs, dels quals 78.202,22-€
corresponen al pressupost net i la resta, 16.422,47-€, a l’IVA del 21 %.
La determinació del preu que justifica aquest pressupost de licitació s’ha establert a partir de
l’estimació que suposaria l’efectiu compliment del contracte d’acord amb les condicions per a la
realització del mateix.

Amb càrrec a
Partida econòmica 22706
PGC.:

6230200000

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra màxima de
preu o cost que poden oferir les empreses licitadores. Si s’excedeix la quantia del pressupost net
l’oferta serà exclosa.
Aquest pressupost màxim s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de tots els costos derivats de
l’execució de l'objecte del contracte i anirà amb càrrec al/als pressupost/os i la/es partida/es
pressupostàries següent/s:
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Anys

C. Econ.

Programa

C. Orgànic

Import net

% IVA

Import IVA

Import total

2021

22706

31100

0100

35.842,68

21

7.526,96

43.369,64.-€

2022

22706

31100

0100

39.101,11

21

8.211,23

47.312,34.-€

2023

22706

31100

0100

3.258,43

21

6.84,27

3.942,70.-€

Pressupost base

94.624,68.- euros

En el present contracte no es procedirà a aplicar revisió de preus durant els anys de vigència del
contracte.
A continuació es detallen els costos directes i indirectes que conformen l’import de licitació del
contracte:
L’import total d’adjudicació serà l’import de l’oferta pel licitador, IVA exclòs, afegint-se a
aquest import el 21% d’IVA.
El pressupost net per dos anys es desglossa de la manera següent1:
Costos directes:
Costos salarials - Salari Brut

42.744,66

Costos salarials - Seguretat Social

14.533,18

Despeses directes de funcionament

8.548,94

TOTAL

65.826,78

Despeses generals d’estructura (10%)

6.582,68

Benefici industrial (8%)

5.792,76

TOTAL

12.375,44

TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes):

78.202,22

L’estimació dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referència, el “ Conveni XXI del
col·lectiu de sector d'empreses d'enginyeria i oficines d'estudis tècnics (codi núm. n.º
99002755011981) (DOGC núm. 251, de 18.10.2019).

1

Costos directes: aquells que s'associen amb el producte d'una forma molt clara, sense necessitat de cap tipus de
repartiment. Matèries Primeres, Mà d'Obra Directa.
Costos indirectes: aquells que no poden ser aplicats directament a un producte, ni a un centre de cost. Costos Indirectes
de Producció (CIP): Ma d’Obra Indirecta, costos d’aprovisionament o producció. Costos Indirectes Generals (CIG):
els no necessaris per fabricar, com ara comercials, d’administració i financers.
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Aquesta indicació no prejutja el conveni laboral que hi sigui d’aplicació. Els costos salarials s’han
calculat segons s’especifica en el Plec de prescripcions tècniques (PPT).
La partida pressupostària on s’aplicarà el total de 94.624,68-€(IVA 21% inclòs) és la corresponent
a 31100 el programa corresponent a la Gerència del Capítol 2 pels anys 2021-2022-2023 de
l’ASPB .
9.- Valor estimat del contracte amb indicació de tots els conceptes que l’integren
El Valor Estimat del Contracte (VEC) és de 156.404,44-€ sense incloure l’IVA, donat que es
preveuen possibles pròrrogues del contracte, d’acord amb la previsió de l’article 101 de la LCSP.
10.- Indicar la necessitat que es vol cobrir amb la licitació relacionat amb l’objecte del
contracte
La necessitat principal és donar suport a l’equip tècnic propi de l’ASPB en prevenció de riscos
laborals, format per una persona, per tal de donar resposta a les necessitats dels diferents serveis
de l’ASPB en les avaluacions de riscos, estudis específics, formacions i altres, així com disposar
de recursos materials (equips de mesura, programes informàtics, llicències) que l’ASPB necessita
puntualment i dels quals no disposa.

11.- Motivació de la insuficiència de mitjans
L’ASPB no disposa en aquests moments de la possibilitat de dedicar a les funcions abans
esmentades els recursos humans propis necessaris ni els equips necessaris per fer mesures
específiques ni altres recursos tècnics (programes informàtics, .......).
La contractació es realitzarà pel procediment obert amb publicitat tot entenent que es garanteix la
màxima concurrència i competitivitat.
12.- Decisió de no dividir en lot l’objecte del contracte amb la seva justificació
Donat l’àmbit d’aplicació d’aquest contracte no es considera adient dividir en lots l’objecte del
contracte per interrelació entre les tres especialitats d’una mateixa àrea (Prevenció de Riscos
Laborals).

13.- L’execució del contracte requereix tractament de dades per par de l’empresa
contractista.

Accés a dades protegides de caràcter personal: ☒SI

☐NO
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Quines?:

☐ Pacients
☐ Administratiu
☒ Personal

La definició de les condicions i garanties del tractament de la informació i dades de caràcter
personal a les que l’adjudicatari pugui accedir com a conseqüència del compliment del contracte
es regularan a l’encàrrec del tractament que s’annexarà al mateix a la seva formalització.
Barcelona, 04 de novembre de 2020

Luz Barroso Alonso
Tècnica en Prevenció de Riscos Laborals
Agència de Salut Pública de Barcelona
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