ANNEX 1. QUADRE RESUM DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
1_Expedient:
PONH-002-22_SERVEI DE MANTENIMENT I TASQUES DE
INSTA·LACIONS ESPORTIVES DEL CEM DE SANT SALVADOR

NETEJA

DE

LES

2_Procediment de Contractació:
Procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzada
3_Tramitació de l’expedient:
Ordinària
4_Licitació electrònica:
Sí, mitjançant l’eina Sobre Digital
Termini de presentació d’ofertes: en el termini que s’assenyala en l’anunci de licitació
Lloc de presentació: Les proposicions es presentaran exclusivament en format electrònic
mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública
de la Generalitat de Catalunya, que permet la presentació i l’obertura d’ofertes de manera
electrònica, garantint la confidencialitat del seu contingut fins el moment de l’obertura.
Aquesta eina la trobareu disponible accedint a l’anunci d’aquesta licitació al perfil del contractant
https://seu.tarragona.cat/pdc
Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es troben
disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública, a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xht
ml?set-locale=ca_ES
5_Codis CPV:
77320000-9_Serveis de manteniment de camps esportius
90911200-8_Serveis de neteja d’edificis
6_Existència de lots: No, consta a l’expedient informe justificatiu corresponent.
7_Informe d’insuficiència de mitjans:
Davant la insuficiència de mitjans personals per a efectuar aquesta prestació i la impossibilitat
d’ampliar els mitjans dels quals disposa aquest patronat, es justifica la necessitat d’aquest
procediment per efectuar la contractació del servei.
8_Justificació de la necessitat i idoneïtat del contracte: Es tracta de cobrir el manteniment,
desinfecció i neteja de les instal·lacions esportives del CEM de Sant Salvador, per tal de poder
ser utilitzades en condicions higiènic-sanitàries i d’ús òptimes.
9_Termini d’execució o durada (sense pròrrogues): 01/07/2022 a 30/06/2024
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10_Nombre i durada de les possibles pròrrogues: Es contemplen 2 pròrrogues d’un màxim
d’1 any cadascuna
11_Òrgan de Contractació: Presidència del Patronat Municipal d'Esports de Tarragona
12_Responsable del contracte: El director gerent del PMET
13_Composició de la Mesa de contractació:
Presidenta:
-La presidenta del PMET, la Sra. María José López García, o la persona que la
substitueixi (membre obligatori per a la composició de la Mesa)
Vocals:
-La interventora delegada del PMET, la Sra. Sandra Salvat Miró, o la persona
que la substitueixi (membre obligatori per a la composició de la Mesa)
-El secretari delegat del PMET, el Sr. Ernesto José Alcaine Mur, o la persona que
el substitueixi (membre obligatori per a la composició de la Mesa)
-El director gerent del PMET, el Sr. Ramon Cuadrat García, o la persona que el
substitueixi
-L’oficial administrativa del PMET, la Sra. María Jesús Jiménez Cerezuela, o la
persona que la substitueixi
-L’encarregat general del PMET, el Sr. Ramón Muñoz Escudero, o la persona que la
substitueixi
Secretària:
-L’oficial administrativa del PMET, la Sra. Dolores Serrano Cantero, o la persona
que la substitueixi (membre obligatori per a la composició de la Mesa)
14_Adreça del perfil del contractant: https://seu.tarragona.cat/pdc/
15_Preu de licitació: 13,40 €/hora + IVA (Ofertes a la baixa sobre aquest preu unitari màxim)

16_Pressupost de licitació, sense IVA: 106.168,20 € + IVA: 21% = 128.463,52 €, en
funció del preu unitari de 13,40 €/hora (IVA no inclòs)
17_Desglossament Pressupost de licitació: 128.463,52 € (IVA inclòs)
Costos salarials: 101.948,26 €
Costos indirectes: 26.515,26 €

Costos salarials calculats en base a les taules salarials del conveni col·lectiu de neteja, en
funció del personal adscrit actualment, d’acord amb la informació facilitada per l’actual
empresa adjudicatària del servei quant a subrogació de personal, sense considerar
possibles bonificacions socials.
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Desglossament d’hores màximes anuals:

Període
ANY 1
ANY 2

hores

BI

IVA

Subtotal

01-07-22 a 31-12-22

1.942

26.022,80

5.464,79

31.487,59

01-01-23 a 30-06-23

2.026

27.148,40

5.701,16

32.849,56

01-07-23 a 31-12-23

1.926

25.808,40

5.419,76

31.228,16

01-01-24 a 30-06-24

2.029

27.188,60

5.709,61

32.898,21

Total
64.337,15
64.126,37

TOTALS

7.923 106.168,20 22.295,32 128.463,52
*Aquests càlculs s’han efectuat en funció d’un nombre d’hores màximes anuals calculades
de manera aproximada d’acord amb la prestació actual.
**Tipus d’IVA aplicat: 21%. En tot cas, el tipus impositiu aplicable a cada operació serà el
que sigui vigent en el moment del meritament.

En cas de pròrroga

Període
PRG 1

hores

BI

IVA

Subtotal

01-07-24 a 31-12-24

1.942

26.022,80

5.464,79

31.487,59

01-01-25 a 30-06-25
TOTALS

2.029

27.188,60

5.709,61

32.898,21

3.971

53.211,40

11.174,40

64.385,80

hores

BI

IVA

Subtotal

01-07-25 a 31-12-25

1.942

26.022,80

5.464,79

31.487,59

01-01-26 a 30-06-26
TOTALS

2.029

27.188,60

5.709,61

32.898,21

3.971

53.211,40

11.174,40

64.385,80

Període
PRG 2

Total
64.385,80

Total
64.385,80

18_Sistema de determinació del preu: Preus unitaris
19_Revisió de preus: No

20_Valor estimat del contracte, incloses pròrrogues, sense IVA: 212.591,00 € + IVA:
21%, en funció del preu unitari de 13,40 €/hora (IVA no inclòs)
21_Modificacions previstes: No es contemplen modificacions.
22_Tramitació de la despesa: Ordinària
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23_Detall de consignació pressupostària i número d’anualitats, sense pròrrogues:
Aplicació pressupostària: 03-34200-22720 – Manteniment i neteja de Sant Salvador
Contracte subvencionat o per al qual s’ha sol·licitat subvenció: No
ANUALITAT:
2022
2023
2024

IMPORT AMB IVA:
31.487,59 €
64.077,72 €
32.898,21 €

24_Documentació acreditativa de la solvència econòmica, financera i tècnica o
professional:
24.1_Solvència econòmica i financera:
24.1.1 Criteri mínim: Volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l’any de
major volum de negoci dels tres últims conclosos ha de ser almenys una vegada i mitja el valor
anual mig del contracte: 79.626,15 €.
Mitjà d’acreditació: S’acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el
Registre Mercantil, si l’empresari estigués inscrit en el registre, i en cas contrari per les
dipositades en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits
en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres
d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil o, en el seu defecte, mitjançant
les declaracions fiscals presentades de les que es pugi comprovar aquest extrem.
24.2_Solvència tècnica i professional:
24.2.1 Criteri mínim: Experiència en la prestació de serveis similars als que constitueixen
l'objecte del present contracte en el curs dels últims tres anys que inclogui imports, dates,
destinatari.
El requisit mínim serà que l'import anual acumulat en l'any de major execució sigui igual o
superior a 37.158,87 €
Mitjà d’acreditació: L’experiència en la realització de serveis del mateix tipus o naturalesa a
què correspon l’objecte del contracte en el curs dels últims 3 anys, s’acreditarà mitjançant una
relació dels serveis realitzats de característiques similars a l’objecte del contracte que inclogui
objecte, imports, dates i destinatari, públic o privat.
Quan el destinatari sigui una entitat del sector públic, els serveis o treballs efectuats
s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent. Si s’escau, aquests
certificats han de ser comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent.
Quan el destinatari sigui un subjecte privat, els serveis o treballs efectuats s’acreditaran
mitjançant un certificat o bé declaració de l’empresari privat.
24.2.2 Criteri mínim: Certificats expedits per instituts o serveis oficials encarregats del control
de qualitat, de competència reconeguda, ISO 9001 o certificats equivalents vigents.
Mitjà d’acreditació: S’aportarà la corresponent acreditació
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25_Criteris de valoració:
25.1 Aplicació automàtica (Sobre C_Annex 3.2)
Oferta econòmica...............................................................................................fins a 40 punts
𝑂𝑒
× 40 = 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑜𝑏𝑡𝑖𝑛𝑔𝑢𝑑𝑎
𝑂𝑣
On: Oe (oferta més econòmica); Ov (oferta que es valora)
26_Sobres a aportar a aquesta licitació
SOBRE A_DECLARACIÓ RESPONSABLE S/ANNEX 2
SOBRE B_DOCUMENTACIÓ AVALUABLE DE MANERA NO AUTOMÀTICA NO EXIGIT
SOBRE C_DOCUMENTACIÓ AVALUABLE AUTOMÀTICAMENT S/ANNEX 3.2
27_Admissió de variants o alternatives: No
28_Criteris objectius a valorar d’índole social per als casos de desempat:
1.- En el supòsit que dues o més proposicions s’igualin com a més avantatjoses segons la
ponderació establerta en els criteris d’adjudicació d’aquest plec, tindrà preferència en
l’adjudicació aquella empresa que acrediti un nombre de treballadors discapacitats superior al
2%.
En cas que vàries empreses licitadores de les que hagin empatat tinguin relació laboral amb
persones amb discapacitat, tindrà preferència aquella que disposi d’un major nombre de
treballadors/es fixos/es amb discapacitat a la seva plantilla (Art. 147 de la LCSP).
2.- Així mateix, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte la proposició presentada per
l’empresa que no estant obligada per llei, disposi del pla d’igualtat o bé aquella empresa que
disposi del distintiu català d’excel·lència empresarial en matèria d’igualtat a què fa referència
l’art. 35 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes (DOGC 6919 de
23.07.2015)
29_Càlcul de les ofertes desproporcionades o anormalment baixes: S’estarà al que
disposa l’art. 85 i següents del RD 1098/2001, pel que s’aprova el Reglament de la Llei de
contractes.
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30. Penalitats per demora i altres:
Les penalitzacions pels incompliments de les obligacions contractualment pactades seran
imposades atenent el següent, tenint en compte la correcta prestació de servei:
La no presentació en el lloc de treball sense previ avís al PMET implicarà l’aplicació d’una
sanció de 120,00 € per cada hora d’incompliment.
En cap cas, el servei no realitzat serà facturat.
L’import que se’n derivi de les sancions haurà de figurar com a deducció en la factura
corresponent.
El Patronat es reserva el dret, davant de prova demostrable clara i reiterada de negligència
o manca de qualitat en la prestació, per part del personal que presti el servei, d’exigir
d’immediat la seva substitució.
En cas que la negligència o manca de qualitat reiterada sigui imputable a l’empresa, per
una mala previsió o mala gestió, que repercuteixi directament en la prestació del servei, el
Patronat es reserva el dret de resoldre el contracte, sense perjudici de l’aplicació de
possibles sancions que se’n derivin.
L’aplicació de les sancions s’acordarà per la presidència del PMET, a proposta del/a
Responsable del Contracte.
Per a la imposició d’aquestes sancions es donarà audiència a l’adjudicatari/a perquè
manifesti el que consideri oportú en defensa dels seus drets i interessos.
El PMET podrà optar entre la imposició de les corresponents sancions i/o la resolució
del contracte.
Caldrà estar als límits establerts a l’article 192 de la LCSP.
31_Garantia definitiva: Sí, import del 5% del pressupost base de licitació del contracte, en
tractar-se de preus unitaris (art. 107.3 LCSP), sense perjudici dels ajustos que comprengui en
cas de pròrroga i/o modificacions
32_Termini de garantia: Les característiques del servei objecte de licitació comporten una
immediata comprovació de la correcta execució del mateix, i no impliquen possibles
conseqüències posteriors que aconsellin un termini de garantia més enllà de l’acta de
conformitat. En conseqüència, atenent la naturalesa i característiques de la prestació, no es
contempla un termini de garantia posterior a l’acta de conformitat. Article 210.3
33_Cessió i Subcontractació: D’acord amb l’establert a la LCSP.
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34_Condicions especials d'execució del contracte: A banda de les contemplades a la
clàusula 24 del PCA.
De caràcter social:
L’empresa contractista mantindrà, 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, segons el conveni d’aplicació.
-Les mesures encaminades a la facilitació de la conciliació vida laboral-familiar.
-El pla d’igualtat d’oportunitats: Informació sobre els principis d’igualtat i compromís de
l’empresa; Protocols de prevenció, detecció i intervenció en situacions d’assetjaments i
discriminació a la feina.
Aquesta condició té el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà
ser objecte de penalització com a falta molt greu o causa d’extinció contractual.
El/la responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que declari formalment
que ha complert l’obligació. Així mateix, el/la responsable del contracte o l’òrgan de contractació
podran requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que informin al
respecte.
En cas d’incompliment, s’estarà als límits establerts a l’article 192 de la LCSP.
Obligació de caràcter essencial:
L’empresa adjudicatària es compromet, com a obligació essencial, a complir amb les
prescripcions que es prevegin a la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals
i, en especial de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia de drets digitals i del Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.
35_Forma de pagament:  Pagament únic

◼ Pagaments parcials

L’empresa adjudicatària haurà de presentar, per a la seva tramitació:
Factura a mes vençut. Es facturaran les hores de prestació de servei realment executades, per
a la seva tramitació.
Tot segons els criteris de facturació que té establerts aquest Patronat, d’acord amb allò que
s’estipula a la llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del
registre comptable de factures del Sector Públic. En tot cas, caldrà que acompanyi a la factura
certificació vigent de trobar-se al corrent de les obligacions amb la TGSS i la AEAT.
36_Dades per facturació: Les entitats compreses en l’art. 4 de la Llei 25/2013 hauran de
presentar la factura en format electrònic segons s’indica al catàleg de tràmits (veure clàusula
29) indicant els codis que a continuació es relacionen:
Unitat Comptable: LA0003963
Unitat Gestora: LA0003963
Unitat tramitadora: LA0003963
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37_Desestiment: Màxim 500 €, prèvia justificació de les despeses.
38_Protecció de dades personals: És aplicable al desenvolupament del servei la legislació i
normativa en matèria de protecció de dades, i específicament, l’adjudicatari està obligat al
compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals
i la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament
General de Protecció de Dades) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de
Dades Personals i garantia dels drets digitals.
El servei implica tractament de dades personals: No
39_Causes d’inadmissió sobres electrònics: La presentació d’ofertes electròniques que
continguin virus seran rebutjades sense procedir-ne a l’obertura, essent per tant, motiu
d’exclusió.
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa
o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les
eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les empreses
contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves
ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui accedir al contingut
d’aquests.
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o
sigui il·legible, la Mesa de contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació
afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el
procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels
documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar
l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa.
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics
presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses licitadores en cas de
necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos.
En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no variarne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència dels
documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en
l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia
no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre
Digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les
empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop
finalitzat el termini de presentació.
Així mateix, serà motiu d’exclusió el no introduir les paraules clau per desencriptar les ofertes
una vegada aquestes siguin requerides.
Incidències en la plataforma de licitació electrònica: Cas que es produeixin incidències en
l’eina de presentació electrònica d’ofertes, sobre digital 2.0 que faci impossible la presentació
telemàtica de l’oferta, s’allargarà el termini de presentació durant els mateixos dies en què hagi
estat oberta la incidència.
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40. Observacions
En tot cas, si s’escau, caldrà estar a les mesures adoptades per l’Ajuntament de Tarragona,
pel que fa a contractacions dels serveis realitzades pel Patronat Municipal d’Esports de
Tarragona.
EL SERVEI ES PRESTARÀ D’ACORD AMB EL PRESENT PLEC I AMB EL DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES.
El personal treballador de les empreses adjudicatàries no lluiran a l’uniforme elements
identificatius o emblemes oficials del Patronat Municipal d’Esports.
SUBROGACIÓ:
Pel que fa a l’obligatorietat de subrogació, caldrà estar al que la normativa laboral i contractual
d’aplicació estableixi al respecte i al que s’hagi previst al/s conveni/s col·lectiu/s. S’adjunta en
l’Annex 5 la informació sobre la relació de personal que presta el servei actualment. Aquestes
dades s’indiquen a títol informatiu havent estat facilitades per l’empresa actual adjudicatària del
servei, sense que el Patronat Municipal d’Esports de Tarragona es responsabilitzi de la seva
exactitud o veracitat de les mateixes, tot això sens perjudici dels efectes jurídics originats en
l’empresa subministradora de les mateixes.
41. Contracte susceptible de recurs especial en matèria de contractació.
Sí, d’acord amb el que estableix l’article 44 de la LCSP.
42. Protecció a la infància i a l’adolescència
D’acord amb l’establert en l’article 13.5 de la LO 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica
del menor, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de
protecció a la infància i a l’adolescència, és requisit per a l’accés i l’exercici de les professions,
oficis i activitats que impliquin un contacte habitual amb menors el fet de no haver estat
condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat indemnitat sexual, que inclou
l’agressió i abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i la provocació sexual, la
prostitució i l’explotació sexual i la corrupció de menors, i també el delicte de tràfic de persones.
Abans de l’execució del contracte, l’adjudicatari haurà de presentar una declaració responsable,
en la que manifesti que disposa de les certificacions legalment establertes que acreditin que tot
el personal adscrit a l’execució del contracte (inclòs el personal voluntari), compleix el requisit
previst a l’article 13.5 de la LO 1/1996, de 15 de gener. A més a més, aquesta declaració s’haurà
de presentar sempre que s’incorporin noves persones en l’execució del contracte que es trobin
en la referida situació).
Tarragona, a la data de la signatura
Ramon Cuadrat Garcia
Director gerent

Ernesto José Alcaine Mur
Secretari delegat

Exp. núm.: PONH-002-22
PLEC ADMINISTRATIU CONTRACTACIÓ SERVEI DE MANTENIMENT I TASQUES DE NETEJA DE LES INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES DEL CEM DE SANT SALVADOR

9

