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1. OBJECTE DE L’INFORME
Aquest informe té per objecte motivar la necessitat de dur a terme la contractació del
SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL DE LA SEU DEL CONSELL COMARCAL DEL
VALLÈS ORIENTAL així com determinar els aspectes que cal tenir en consideració en la
redacció del Plec de clàusules administratives particulars.
2. ÀREA QUE PROPOSA LA CONTRACTACIÓ
L’Àrea de Medi Ambient i Territori.
3. OBJECTE I ABAST DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte és la prestació del servei de manteniment integral, segur i
ambientalment eficient, de l’edifici i les instal·lacions del Consell Comarcal del Vallès
Oriental, al carrer Miquel Ricomà, 46, en el municipi de Granollers.
Aquest edifici es descriu amb més detall al Plec de Prescripcions Tècniques que
acompanya aquest informe, juntament amb les tasques que s’hi duran a terme i les
freqüències d’aquestes.
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4. DIVISIÓ PER LOTS
No es divideix l’objecte del contracte en lots pels motius operacionals següents:
La realització independent de les diverses prestacions objecte del contracte dificultaria
l’execució de servei així com la supervisió i la coordinació per part del personal del
Consell Comarcal.
Per la naturalesa del contracte, la possible divisió per lots donaria lloc a unitats d’escassa
entitat, atenent els volums de dedicació del contracte.
5. CPV (VOCABULARI COMÚ DE LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA)
La codificació CPV corresponent a aquest contracte és la següent: 50000000-5 Serveis
de reparació i manteniment.
6. COMPETÈNCIA PER A PRESTAR EL SERVEI
No escau.
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7. NECESSITATS A SATISFER, IDONEÏTAT DEL CONTRACTE I EFICIÈNCIA EN LA
CONTRACTACIÓ
L’edifici del Consell Comarcal disposa de diverses instal·lacions de les que cal dur a
terme un manteniment, que corresponen a la instal·lació elèctrica, la renovació d’aire o
ventilació, la climatització (aire condicionat i calefacció), les xarxes d’aigua, els mitjans de
prevenció i protecció contra d’incendis, la senyalització d’emergència, els aparells
elevadors (ascensor i plataforma), la instal·lació de seguretat i alarma, la instal·lació de
videoprojecció i megafonia, la porta automàtica i els elements constructius dels edificis
(terres, parets, sostres, terrasses, cobertes, façanes, revestiments, pintura, fusteria
interior i exterior, vidres, tancaments, portes, persianes, mobles, reixes, panys, baldes,
frontisses, etc.).
La naturalesa i l’extensió que es pretenen cobrir amb aquest contracte no són altres que
les de donar ple compliment a l’esmentat manteniment de l’edifici i les instal·lacions del
Consell Comarcal.
A tal efecte, la idoneïtat de l’objecte i el contingut del mateix per tal de satisfer la
naturalesa i l’extensió del contracte queden detallats al Plec de Prescripcions Tècniques
de la licitació.
8. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
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La Gerència del Consell Comarcal.
9. QUALIFICACIÓ DEL CONTRACTE
Aquest contracte es tipifica com a: Serveis.
10. LIMITACIÓ DE LOTS EN LA PRESENTACIÓ D’OFERTES I ADJUDICACIÓ
No escau.
11. FORMA DE TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT.
La forma de tramitació de l’expedient és:
Ordinària.
12. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
El procediment d’adjudicació del contracte és l’obert ja que d’acord amb l’article 131.2 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de contractes del sector públic, per la que 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, és el procediment
d’adjudicació que s’ha d’aplicar ordinàriament.
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13. PRESSUPOST BASE LICITACIÓ
El pressupost base màxim, millorable a la baixa, del contracte és de VINT MIL TRESCENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS (20.378,42 €), IVA
exclòs. El preu es desglossa segons la taula detallada a continuació en els imports
següents:
Costos directes
Costos indirectes
Benefici industrial
Eventuals despeses calculades
determinació del pressupost base
Pressupost base IVA exclòs
IVA (21%)
Pressupost base IVA inclòs

per

a

la

16.437,17 €
2.913,76 €
1.027,48 €
0,00 €
20.378,42 €
4.279,47 €
24.657,89 €

Per determinar el pressupost base de la licitació s’ha elaborat un estudi de costos que
s’incorpora a l’expedient d’aquesta contractació.
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El preu del contracte serà el que resulti de l’adjudicació del mateix. En el preu del
contracte es consideraran inclosos els tributs, taxes i cànons de qualsevol naturalesa que
siguin d’aplicació així com les despeses que s’originin per a l’adjudicatari com a
conseqüència del compliment de les obligacions previstes als plecs que regeixen aquest
contracte.
13.1.

Pressupost de la part fixa

El pressupost de la part fixa del preu del contracte s’estableix en 11.378,42 euros, IVA
exclòs. A partir d’aquest pressupost total, el licitador formularà en la proposició
econòmica la seva oferta per a aquesta part del servei.
Tal i com estableix l’estudi de costos, aquest pressupost inclou totes feines i materials
que conformen la part fixa del contracte per al primer any i per a la fase preparatòria de
15 dies que s’ha definit al PPT.
En cas que es fessin efectives les pròrrogues previstes, l’import d’aquestes seria inferior
atès que tindrien una durada d’1 ANY i no inclourien l’esmentada fase preparatòria que
s’ha calculat.
13.2.

Pressupost de la part variable

El pressupost de la part variable del preu del contracte es determina en base a preus
unitaris de referència, ja que no és possible predeterminar el volum d’actuacions. La
facturació d’aquesta part, doncs, dependrà del volum d’actuacions del manteniment
eventual i de l’oferta del contractista.
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En primer lloc es determinen els preus unitaris de mà d’obra següents:
Oficial de 1a
Ajudant

25,13 €/h
24,39 €/h

Tal i com es pot consultar a l’estudi de costos que acompanya el contracte, aquests preus
inclouen:
 Les despeses indirectes (DI) del 10%, sobre cost base de la ma d’obra segons
conveni
 Les despeses generals (DG) del 13%, sobre el cost base de la ma d’obra segons
conveni + DI
 El benefici industrial (BI) del 6%, sobre el cost base de la ma d’obra segons conveni
+ DI
 Els preus indicats no inclouen l’IVA.
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El contractista ha de tenir en compte totes aquestes circumstàncies en base a les que
s’han obtingut els preus unitaris de ma d’obra per presentar la seva oferta. Sobre els
valors anteriors, és sobre els que les empreses formularan les seves ofertes. Els preus
oferts per les empreses licitadores ja incorporaran aquests increments i no es tornaran a
aplicar a l’hora de justificar la facturació durant el transcurs del contracte. En cap cas,
durant el transcurs del contracte, podrà tornar incrementar el preu ofert amb aquests
increments que ja formen part del cost unitari de la ma d’obra calculat.
Els valors dels preus unitaris de ma d’obra s’han obtingut incrementant els valors dels
costos de ma d’obra calculats d’acord amb el conveni laboral amb els percentatges
indicats anteriorment. Tal i com s’indica a l’estudi de costos del contracte, per a l’oficial de
1a el cost conveni se situa en 19,20 €/hora i per a l’ajudant en 18,63 €/hora. Les ofertes
dels licitadors no podran ser inferiors al llindar dels costos salarials calculats d’acord amb
el conveni laboral.
Per la resta de preus de mà d’obra, fora de l’oficial de primera i de l’ajudant, i per als
materials i mitjans, s’adoptaran els preus unitaris de referència vigents a la base de dades
Banc Bedec de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC),
consultables a https://metabase.itec.es/vide/ca/bedec, d’acord amb els paràmetres de
configuració de la base de dades següents:
a)
b)
c)
d)

Àmbit de preus: Barcelona
Àmbit de plecs: Catalunya
Volum d’obra: rehabilitació
Tipus de preu: cost base de licitació amb;
d1) Despeses indirectes (DI): 10%, sobre cost directe
d2) Despeses generals (DG): 13 %, sobre cost directe + DI (=PEM)
d3) Benefici industrial (BI): 6%, sobre cost directe + DI (=PEM)

Resultat: preu configurat al Banc Bedec de l’ITEC com a costos base licitació (= preus de
referència de l’ITEC)
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Aquests preus obtinguts al Banc Bedec de l’ITEC, s’incrementaran un 20% per a obres de
rehabilitació en edificis existents, corresponent aquest percentatge a un 2,5% d’increment
per a dificultat d’accés, amb estacionament i càrrega i descàrrega amb horari limitat, un
2,5% en concepte d’emmagatzematge, per comptar amb un espai inferior als 30 m2, i un
15% per a la presència d’usuaris durant les obres de rehabilitació. A l’estudi de costos
d’aquest contracte s’acompanyen exemples de la configuració d’aquests percentatges.
Excepcionalment, i només per aquells casos en què determinats materials no figurin a la
base de dades de l’ITEC i s’adopti el preu de venda al públic (PVP) vigent establert pel
fabricant o distribuïdor, caldrà rebaixar aquest preu en un 25%. Per aquests preus no
serà d’aplicació cap dels increments per a despeses indirectes, despeses generals ni
benefici industrial referits als paràgrafs anteriors. Tampoc serà d’aplicació l’increment del
20% que s’ha definit per a obres de rehabilitació, ja que aquest respon als criteris de
configuració del Banc Bedec de l’ITEC.
L’oferta que el licitador formularà en la proposició econòmica per a aquest part del servei
serà una baixa sobre els preus unitaris de referència desglossada en:

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
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a) preus oferts per a la ma d’obra P1 i P2 (oficial de 1a i ajudant, respectivament),
expressats en euros/hora, tenint en compte les característiques que s’han definit
per al càlcul d’aquests preus en aquest mateix apartat.
b) la baixa sobre els restants preus de mà d’obra P3, expressada com el percentatge
de reducció sobre els preus de referència de l’ITEC. Per a possibles feines a
contractar amb personal aliè al contracte.
c) la baixa sobre els preus dels materials P4, expressada com el percentatge de
reducció sobre els preus de referència de l’ITEC.
Tot i la impossibilitat de predeterminar el volum d’actuacions del manteniment eventual de
la part variable del preu del contracte, es fixa únicament a efectes de la reserva de crèdit
en el pressupost del Consell Comarcal i de determinació de la despesa màxima
autoritzable un pressupost màxim de 9.000,00 euros, sense IVA, per a la part variable
del preu del contracte.
El contractista haurà de facturar el cost de la part variable, corresponent a mà d’obra i
materials necessaris per dur a terme els treballs de manteniment eventual que li
encarregui el Consell Comarcal, sempre d’acord amb els criteris establerts als plecs, a
l’estudi de costos i d’acord amb l’oferta que presenti.
14. FINANÇAMENT I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Existeix crèdit suficient fins a l’import del pressupost base màxim fixat en la clàusula
anterior.
El contracte es finança amb càrrec a la partida 90 92000 21300 del Pressupost general
d’ingressos i despeses per a l’exercici 2022 i la que correspongui pels anys posteriors de
vigència del contracte.
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Exercici

TOTAL + IVA

2022

14.747,54 €

17.844,52 €

2023

5.630,88 €

6.813,36 €

TOTAL

20.378,42 €

24.657,89 €

15. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
Per determinar el valor estimat del contracte s’ha valorat el pressupost de la durada inicial
del contracte i les possibles modificacions i pròrrogues d’aquest.
El valor estimat del contracte, amb l’IVA exclòs, és el que a continuació es detalla:
IMPORT

MODIFICACIÓ
PREVISTA (20%)

TOTAL

PBL (1 any i 15 dies)

20.378,42 €

4.075,68 €

24.454,10 €

Eventual 1a pròrroga (1 any)

19.057,34 €

3.811,47 €

22.868,81 €

Eventual 2a pròrroga (1 any)

19.057,34 €

3.811,47 €

22.868,81 €

CONCEPTE

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
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Seu CCVR

Total del valor estimat del contracte (IVA exclòs):

70.191,71 €

El valor estimat del contracte és el que es tindrà en compte per a escollir el procediment
de licitació aplicable al contracte i la publicitat a la que s’ha de sotmetre.
Per la determinació del valor estimat del contracte s’ha elaborat un estudi de costos que
s’incorpora a l’expedient d’aquesta contractació.
En el moment de redactar l’estudi de costos i els plecs del contracte no es pot preveure
en quin moment es modificarà el contracte i s’estableix un valor estimat del contracte en
virtut de l’import màxim que el contracte pot arribar a assolir, tenint en compte totes les
modificacions a l’alça previstes.
16. DURADA I PRÒRROGA DEL CONTRACTE
1. El contracte té una durada inicial d’UN ANY i quinze dies, comptats a partir de la data
de formalització del document contractual.
2.

Es preveuen DUES pròrrogues d’aquest contracte amb una durada d’UN ANY
cadascuna d’elles.
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17. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS PER MITJANS ELECTRÒNICS
De conformitat amb el que estableix la disposició addicional quinzena de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre de 2017, de contractes del sector públic, per la que 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, s’estableix l’obligatorietat de l’ús de
mitjans electrònics, informàtics o telemàtics per desenvolupar totes les fases del
procediment d’adjudicació, incloses les que correspongui realitzar als licitadors i/o
candidats com la presentació de les ofertes.
En compliment d’aquesta previsió legal el Consell Comarcal compta amb els serveis
d’una plataforma de contractació electrònica, Vortal, que permet la presentació i l'obertura
d'ofertes de manera electrònica, garantint la confidencialitat del seu contingut fins el
moment de l'obertura.
18. MESA DE CONTRACTACIÓ

La composició de la Mesa de Contractació que es proposa és la següent:

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
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Presidència:
Vocals:

El senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l’Àrea de Medi Ambient i Territori,
o en la seva absència, el senyor Òscar Frías Pérez, cap de l’Àrea de
Persones i Valors.
El senyor Núria Caellas i Puig, secretària accidental del Consell
Comarcal i coordinadora de Serveis Jurídics, o en la seva absència la
senyora Helena Iserte Rovira, tècnica de Serveis Jurídics.
El senyor Josep Barberà Boix, interventor del Consell Comarcal o en la
seva absència la senyora Anna Jané i Marcellès, tècnica d’Intervenció.
La senyora Georgina Miralpeix Vilardell, tècnica de l’Àrea de Medi
Ambient i Territori, o en la seva absència el senyor Jaume Madorell i
Bonora, tècnic de l’Àrea de Medi Ambient i Territori.

Secretària:

El senyor Jaume Madorell i Bonora, tècnic i funcionari interí de l’Àrea de
Medi Ambient i Territori o en la seva absència, el senyor Jesús Martí
Escorihuela, administratiu funcionari de l’Àrea de Persones i Valors.

19. CRITERIS DE SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL I ECONÒMICA I
FINANCERA I HABILITACIÓ PROFESSIONAL
1.

L’empresari ha de disposar de l’habilitació empresarial o professional següent:
No escau.

ÒRGAN

EXPEDIENT

Informe

Medi Ambient i Territori

X2022001413

Codi Segur de Verificació: b824f5a6-264f-415f-984a-fdbcf1376b0c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2022_837445
Data d'impressió: 02/03/2022 17:11:02
Pàgina 10 de 28

SIGNATURES

Ìb824f5a6-264f-415f-984a-fdbcf1376b0cLÎ

DOCUMENT

1.- Jaume Viure Ribas (TCAT) (CAP DE L'ÀREA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI), 17/02/2022 08:20

2. La solvència tècnica i professional i econòmica i financera que els licitadors del
contracte han de disposar és la que a continuació es detalla. Aquesta la podran
acreditar mitjançant el compliment dels següents requisits específics de solvència o
bé, si escau, mitjançant la classificació com a contractista de serveis en el grup i
subgrup de classificació i categoria que s’indiquen a continuació:
A) Classificació empresarial
Grup O)
Subgrup 1. Serveis de conservació i manteniment d’edificis
Categoria 1 o A
B) Solvència tècnica i professional
Condició de solvència primera:
Segons l’apartat h) de l’article 90.1 de la LCSP: Declaració indicant la maquinària,
material i equip tècnic del que disposarà per a l’execució dels treballs o
prestacions.
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Mitjans d’acreditació de la condició de solvència primera:
Caldrà presentar una declaració responsable, degudament signada, indicant que
l’empresa disposa de la maquinària, material i equip tècnic necessari per a
l’execució dels treballs, i que ha d’incloure el següent personal propi que ha de
disposar, amb caràcter de mínim, la següent titulació:
o

Totes les persones operàries han de disposar com a mínim de titulació de
formació professional de primer grau, o equivalent, i les ajudants de formació
professional de segon grau, o equivalent.

o

El personal, en conjunt, ha de disposar de tots els carnets d’instal·lador o
mantenidor autoritzat necessaris per poder desenvolupar totes les tasques del
servei de manteniment tasques i estendre les certificacions oportunes de les
diverses instal·lacions (com a mínim, elèctriques de baixa tensió, aigua,
climatització i telecomunicacions).

o

La persona responsable tècnica del servei ha de disposar de titulació
universitària de grau mig i de caràcter tècnic (enginyeria tècnica o equivalent).

Requisit d’admissió de la condició de solvència primera:
Haver presentat la documentació requerida i acreditar que es disposa de la
maquinària, material i equip tècnic indicats al punt anterior.
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C) Solvència econòmica
Condició de solvència primera:
Volum anual de negocis en els tres últims anys disponibles en funció de les dates
de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes.
Mitjans d’acreditació de la condició de solvència primera:
Per acreditar aquest requisit cal aportar la documentació que tot seguit
s’especifica en funció del tipus d’empresari:
A) Persona jurídica inscrita en el Registre Mercantil:
Els comptes anuals disponibles aprovats i dipositats en el Registre Mercantil
referits al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates
de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les
ofertes.
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Nogensmenys, els empresaris que per la seva data de constitució encara no
tinguin comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, per
acreditar el seu volum anual de negocis han d’aportar la liquidació presentada
del model 390 (declaració anual IVA) o bé del model 303 (declaració mensual
o trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any, referits tots ells a l’últim any
disponible.
B) Persona jurídica inscrita en un registre oficial que no sigui el Registre
Mercantil:
Els comptes anuals disponibles, aprovats i dipositats en el registre oficial en
què hagi d’estar inscrit, referits al millor exercici dins dels tres últims
disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de
l’empresari.
Nogensmenys, els empresaris que per la seva data de constitució encara no
tinguin comptes anuals aprovats i dipositats en el registre oficial en que hagi
d’estar inscrit per acreditar el seu volum anual de negocis han d’aportar la
liquidació presentada del model 390 (declaració anual IVA) o bé del model
303 (declaració mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any, referits
tots ells a l’últim any disponible.
C) Persona jurídica que no estigui obligada a dipositar els seus comptes en un
registre oficial:
La liquidació presentada del model 390 (declaració anual IVA) o bé del model
303 (declaració mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any i el model
200 (declaració de l’Impost sobre Societats), referits a un dels tres últims anys
disponibles pels quals hagi vençut l’obligació de presentació de la liquidació
dels impostos.
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D) Empresaris persones físiques:
La liquidació presentada del model 390 (declaració anual IVA) o bé del model
303 (declaració mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any i el model
100 (declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques), referits
a un dels tres últims anys disponibles pels quals hagi vençut l’obligació de
presentació de la liquidació dels impostos.
Requisit d’admissió de la condició de solvència:
Acreditar un volum anual de negocis que referit a l’any de més volum de negoci
dels tres últims ha de ser almenys d’un import superior a 50.000 euros, IVA
exclòs.
20. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I PUNTUACIÓ
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1. D’acord amb el que estableix l’article 145.3.g de la LCSP, cal aplicar més d’un criteri
d’adjudicació per als contractes de serveis, excepte quan les prestacions estiguin
perfectament definides tècnicament i no sigui possible variar els temps d’entrega ni
incorporar modificacions de cap classe en el contracte, sent el preu l’únic factor
determinant de l’adjudicació.
En el contracte que ens ocupa, les periodicitats que s’han definit per als treballs de
manteniment preventiu de la part fixa del contracte, responen a les freqüències mínimes
establertes a la normativa vigent. Una possible millora que intensifiqués la periodicitat
dels treballs de manteniment preventiu, no generaria necessàriament una millora directa
en les prestacions del contracte. Pel que fa als terminis d’atenció a les incidències de la
part variable del contracte, corresponent al manteniment eventual, els que es proposen
als plecs s’han definit d’acord amb l’experiència en anteriors contractes de manteniment
gestionats per l’Àrea de Medi Ambient i Territori del Consell Comarcal, i es consideren
ajustats i adequats a la realitat que poden atendre les empreses que presten aquest tipus
de servei. De l’experiència d’anteriors contractes, es dedueix que una milloria en aquests
terminis d’atenció a les incidències resultaria difícil de complir per part dels adjudicataris,
no representant, així doncs, una millora significativa en l’execució del contracte.
Pels motius anteriorment exposats, es considera que el criteri del preu com a únic factor
determinant per a l’adjudicació és correcte.
2. Així doncs, es valoraran les ofertes presentades per les empreses licitadores d’acord
amb l’aplicació de la fórmula següent:
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Puntuació (punts)

IL

Ofertes de les empreses licitadores (€/any)
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On:
Pi = puntuació de l’empresa licitadora i, sobre 100 punts
IL = import de la licitació
Omin = millor oferta
Oi = oferta de l’empresa licitadora i, expressada en euros/any, i calculada tal com
s’indica a continuació:
Oi = PF + 100 * (P1 + P2) + 448 * (1-P3) + 3600 * (1- P4)
On:
PF: oferta de l’empresa licitadora corresponent al preu ofert per la part fixa,
expressat en euros
P1: oferta corresponent al preu unitari d’oficial lampista o similar de 1a categoria,
expressat en euros/hora
P2: oferta corresponent al preu unitari d’ajudant de lampista o similar, expressat
en euros/hora
P3: oferta corresponent als preus de mà d’obra restant, expressada com a
percentatge de baixa, ofert per l’empresa licitadora sobre els preus de referència
del Banc Bedec de l’ITEC
P4: oferta corresponent als preus dels materials, expressada com a percentatge
de baixa, ofert per l’empresa licitadora sobre els preus de referència de l’ITEC
Per l’elecció de la fórmula s’ha tingut en compte que aquesta sigui coherent, lògica, i
respecti els principis de contractació pública, que permeti una eficient gestió dels fons
públics i que fomenti la major competitivitat possible entre les diferents ofertes
econòmiques.
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La fórmula té les característiques següents:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

És objectiva i d’aplicació automàtica
Manté la proporcionalitat lineal a l’hora de transformar en punts les diferents ofertes
econòmiques
Un preu més econòmic ofert obtindrà una puntuació més gran que un altre de més
car, sempre i quan aquest no s’entengui com a desproporcionat, descartant
l’existència d’un llindar de sacietat
L’oferta que sigui igual al preu de licitació rebrà zero punts en tots els casos, (no
atribueix puntuació a qualsevol licitador pel fet de presentar una oferta)
Diferències econòmiques mínimes no es veuen magnificades per diferències de
puntuació, gràcies al factor corrector que implica que si cap de les baixes supera el
10% respecte l’import de licitació, no es reparteixen la totalitat dels punts. L’elecció
d’aquest 10% és una aproximació genèrica de les despeses indirectes o generals
que poden tenir les diferents entitats
El fet de que les referències s’estableixen de forma relativa (en relació a l’oferta més
baixa) i no de forma absoluta, genera una certa indeterminació que permet evitar
plantejaments estratègics que no afavoreixin la concurrència
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Les fórmules que s’han proposat responen a criteris objectius i han estat contrastades per
l’Àrea de Medi Ambient i Territori en anteriors licitacions.
La possibilitat de disposar de preus tancats per a la ma d’obra i de descomptes clars per
als materials, garanteixen el millor funcionament del contacte, revertint en una major
eficàcia de gestió per part del Consell Comarcal. Per aquest motiu, la inclusió d’aquests
criteris dins la pròpia fórmula de valoració de les ofertes econòmiques resulta òptim.
El criteri d’adjudicació que s’ha establert està vinculats amb l’objecte del contracte, s’ha
formulat de manera objectiva, respectant els principis d’igualtat, no discriminació,
transparència i proporcionalitat, i no permeten conferir a l’òrgan de contractació una
llibertat de decisió il·limitada, en tant que són criteris avaluables de forma automàtica.
D’altra banda, la formulació del criteri d’adjudicació garanteix que les ofertes siguin
avaluades en condicions de competència efectiva. En tot cas, els plecs preveuen que la
Mesa de contractació sol·liciti l’aclariment de les ofertes amb la finalitat de comprovar de
manera efectiva la informació facilitada pels licitadors amb el fi d’avaluar si les
proposicions compleixen els criteris d’adjudicació.

21. CRITERIS DE DESEMPAT
L’empat entre diverses ofertes presentades en la licitació del contracte, un cop aplicats
els criteris d’adjudicació, es resoldrà mitjançant l’aplicació per ordre decreixent dels
següents criteris socials referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes:
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a) Major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social en
plantilla de cadascun dels licitadors, prevalent en cas d’igualtat, el major número de
treballadors fixos amb discapacitat en plantilla o el major nombre de persones
treballadores en inclusió en la plantilla.
b) Menor percentatge de contractes temporals en plantilla de cadascuna de les
empreses.
c) Major percentatge de dones ocupades en la plantilla de cadascun dels licitadors.
d) El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagués donat lloc al
desempat.
22. OFERTES ANORMALMENT BAIXES
La determinació les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a
terme aplicant les regles descrites a l’article 85 del RGLCAP.
23. GARANTIA PROVISIONAL I DEFINITIVA I DEL CONTRACTE
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Per a participar en la licitació del contracte no es preveu l’obligació de constituir cap
garantia provisional.
Per contra, el licitador que hagi presentat la millor oferta, de conformitat amb els criteris
d’adjudicació previstos a l’apartat anterior d’aquest informe, ha de constituir a disposició
de l’òrgan de contractació una garantia d’un 5 per 100 del preu final ofert, exclòs l’IVA.
En tot cas, la garantia definitiva respondrà respecte dels incompliments del contracte.
24. TERMINI DE GARANTIA
El termini de garantia es fixa en dos anys, a comptar des de la data de finalització del
contracte, durant el qual, si s’acredités l’existència de vicis o defectes en la prestació
objecte de contracte, el Consell Comarcal del Vallès Oriental té dret a reclamar la seva
reparació o a fer una minoració del preu a satisfer que correspongui als desperfectes
detectats.
25. COMPENSACIÓ ALS LICITADORS PEL CAS DE RENÚNCIA O DESISTIMENT
DEL CONTRACTE
25.1. De conformitat amb el que estableix l’article 152 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre
de 2017, de contractes del sector públic, per la que 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, en cas que l’òrgan de contractació decideixi no
adjudicar, renunciï o desisteixi de l’adjudicació del contracte, l’òrgan de contractació
ha de compensar els licitadors per les despeses en les que hagin incorregut en la
forma prevista al Plec.
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25.2. Per al càlcul de les despeses de preparació de la proposta del contracte en la que
hagin incorregut els licitadors, s’ha tingut en compte la dedicació en hores del
personal que l’empresari ha destinat a la preparació de la proposta. En aquest sentit,
s’han diferenciat les hores invertides per personal que es dedica a tasques
administratives i les hores de personal que desenvolupa tasques de caràcter
intel·lectual i de supervisió.
25.3. Per a la determinació dels preus per hora del personal dedicat a la preparació de la
proposta s’han considerat les dades de 2019 de l’IDESCAT relatives al salari brut
mitjà de dones i homes de cada categoria professional. Aquestes dades s’han
actualitzat amb els IPC interanuals dels darrers anys, s’ha aplicat una seguretat
social del 33% dels salaris bruts i unes despeses d’estructura (llum, impressora,
fotocopiadora, telèfon, entre d’altres) del 12,5%. De tot això n’han resultat els preus
per hora i categoria professional següents:

Sou brut Seguret
Despeses
Cost
Hores
Cost
(import de at social
d'estruct.
total
anuals
hora
2022)
(33%)
(12,5%)
61.966,34 20.448,8 82.415, 1.772,0
46,51
5,81
Director
9
24
0
Professionals
38.413,29 12.676,3 51.089, 1.772,0
28,83
3,60
científics
i
9
68
0
intel·lectuals
24.421,24 8.059,01 32.480, 1.772,0
18,33
2,29
Administratiu
25
0
Els sous bruts s'han calculat actualitzant les darreres dades publicades (de
actualitzant-les amb l'IPC estatal interanual.
Font: https://www.idescat.cat/indicadors/?id=anuals&n=10403
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CÀRREC

Cost
total
hora
52,32
32,43
20,62
2019),

25.4. Així, en el cas de no adjudicar, renunciar o desistir del contracte el Consell Comarcal
ha de compensar els licitadors per les despeses en què incorrin. L’import màxim que
el Consell Comarcal abonarà per aquest concepte és de cent noranta-sis euros amb
cinquanta-un cèntims (211,47), IVA exclòs. En la determinació d’aquest import s’ha
tingut en compte la dedicació de 3 hores, a raó de 20,62 euros l’hora, IVA exclòs, en
la preparació i enviament de la documentació per part d’una persona encarregada de
tasques administratives; la dedicació de 3 hores, a raó de 32,43 euros l’hora, IVA
exclòs, de la feina de redacció, elaboració i proposta del projecte així com la
dedicació d’1 hora, a raó de 52,32 euros l’hora, del personal directiu responsable de
la tasca de supervisió i direcció de la proposta.
26. RESPONSABLE DEL CONTRACTE I UNITAT DE SEGUIMENT
El cap de l’Àrea de Medi Ambient i Territori és la persona responsable del contracte.
L’Àrea de Medi Ambient i Territori és la unitat de seguiment encarregada de les funcions
d’assistència al responsable del contracte.
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27. SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE
De conformitat amb l’article 208 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de
contractes del sector públic, per la que 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, el contracte podrà ser suspès per acord de l’òrgan de contractació o perquè el
contractista opti per suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del
preu superior a 4 mesos, comunicant-ho a l’òrgan de contractació amb un mes
d’antelació.
En cas que es produeixi la suspensió del contracte l’òrgan de contractació ha d’abonar al
contractista els danys i perjudicis que efectivament se li causin seguint les regles
establertes en l’esmentat precepte.
28. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PER CAUSES PREVISTES
El Consell Comarcal pot modificar el contracte per raons d’interès públic, en els casos i
en la forma que s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu
en els articles 203 a 207 de la LCSP. Aquestes modificacions seran obligatòries pel
contractista.
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28.A Supòsits
Es preveuen els supòsits de modificació del contracte següents:
a) Per incorporació o supressió de dependències
En cas que el Consell Comarcal vegi les seves dependències actuals,
definides a la clàusula 2 del Plec de Prescripcions Tècniques, reduïdes o
ampliades per atendre necessitats de la institució, com a màxim en un 20%,
podrà proposar-se una modificació del contracte.
b) Per necessitats d’ampliació del manteniment eventual
En cas que durant el transcurs del contracte les necessitats de manteniment
eventual superin les inicialment previstes, podrà proposar-se una modificació
del contracte per ampliar la despesa màxima autoritzable de la part variable
del preu del contracte, fixada en 9.000 euros anuals.

28.B Límits i condicions dels supòsits de modificació
Les modificacions que s’han descrit són obligatòries per al contractista i en cap cas
poden excedir del 20% del preu inicial del contracte aïlladament o conjuntament.
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Per al supòsit a) d’incorporació o supressió de dependències, el percentatge de
reducció o ampliació es calcularà sobre la superfície construïda de les dependències
actuals del contracte:
Seu del Consell Comarcal

1.054,18 m2 de superfície construïda

Total

1.054,18 m2 de superfície construïda

Per al supòsit b) d’ampliació del manteniment eventual, el percentatge d’ampliació es
calcularà sobre la despesa màxima autoritzable de la part variable del preu del
contracte, fixada en 9.000 euros anual, es podrà ampliar com a molt fins a 10.800
euros.
En cap cas la modificació del contracte podrà suposar l’establiment de nous preus
unitaris no previstos en el contracte.
28.C Procediment de modificació:
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Per tramitar una modificació del contracte caldrà seguir els següents tràmits:
1. Proposta raonada del responsable del contracte, per iniciativa pròpia o a instancia
del contractista, integrada pels documents que justifiquin, descriguin i valorin la
modificació.
2. Audiència al contractista per un termini de tres dies hàbils.
3. Informes del secretari i de l’interventor.
4. Certificació de l’existència de crèdit o document que legalment el substitueixi.
5. Acord d’aprovació de la modificació i de la despesa corresponent.
6. Reajustament de la garantia definitiva.
7. Publicitat de la modificació en el DOUE, si escau, i en el perfil de contractant, que
s’ha d’acompanyar en aquest últim mitjà de les al·legacions del contractista i de
tots els informes emesos.
29. REVISIÓ DE PREUS
No hi ha revisió de preus.
No obstant això, pel que fa als preus unitaris de referència de l’Institut de Tecnologia de la
Construcció de Catalunya (ITEC), seran d’aplicació els preus vigents en el moment
d’estendre el pressupost o, en el seu defecte, de la realització dels treballs que
correspongui facturar, corresponents exclusivament a la part variable del contracte.

30. SUBCONTRACTACIÓ
Segons es defineix al Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest contracte.
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31. CESSIÓ DEL CONTRACTE
Es permet la cessió del contracte.
32. CONTRACTES DE TREBALL A SUBROGAR
No escau.
33. PENALITZACIONS
Per tal de garantir una adequada prestació i desenvolupament del servei, cada any
natural es farà una valoració del servei prestat i es calcularà la penalització aplicable que
l’empresa adjudicatària repercutirà obligatòriament sobre la facturació del darrer trimestre.
Aquesta valoració es realitzarà el mes de novembre de cada any i abans de finalitzar el
contracte per tal que l’adjudicatari pugui repercutir-la a la seva facturació.
La penalització serà zero sempre que no hi hagi hagut incidències en el servei prestat.
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La penalització econòmica P que l’empresa adjudicatària ha de sostraure en la darrera
factura s’obtindrà mitjançant la fórmula següent:
P = P1 + P2 + P3 + P4 + P5
On P es correspon al total de penalització econòmica a sostraure i P1, P2, P3, P4 i P5 es
corresponen a les penalitzacions següents:
A. Penalització P1 per demora en el compliment de les obligacions reglamentàries
Si l’empresa adjudicatària es demora en la realització de les revisions reglamentàries
obligatòries de l’edifici i les instal·lacions del Consell Comarcal, es calcularà la
penalització econòmica P1 següent:

P1= RPF * K1 / 100

On:
RPF = retribució total que hauria de percebre l’empresa contractista pels serveis prestats
corresponents a la part fixa del contracte durant l’any natural
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K1 = factor de correcció entre 0 i 10 punts com a màxim, arrodonit amb un decimal, i
determinat d’acord amb la fórmula següent:

K1 =
On:
D = durada de cadascuna de les demores i que es produeixi en el compliment de les
obligacions, expressada en dies naturals.
La penalització P1 pot suposar com a màxim un 10% de la retribució anual corresponent a
la part fixa del contracte de l’oferta de l’empresa adjudicatària.
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S’entendrà com a obligacions reglamentàries de l’edifici i les instal·lacions del Consell
Comarcal totes aquelles que s’hagin de realitzar atenent l’aplicació d’una normativa
específica que en reguli la periodicitat (per exemple, d’acord amb els reglaments
d’instal·lacions de baixa tensió, de protecció contra incendis, d’aparells elevadors, etc.).
Les demores es determinaran d’acord amb les periodicitats fixades al Programa de
Treball, el contingut del qual queda definit al Plec de Prescripcions Tècniques.
B. Penalització P2 per demora en el compliment de la resta d’obligacions
contractuals
Si l’empresa adjudicatària es demora en el compliment de la resta de les obligacions
contractuals, es calcularà la penalització econòmica P2 següent:

P2= R * K2 / 100
On:
R = retribució total que hauria de percebre l’empresa contractista pels serveis del
contracte durant l’any natural
K2 = factor de correcció entre 0 i 10 punts com a màxim, arrodonit amb un decimal, i
determinat d’acord amb la fórmula següent:

K2 =
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On:
D = durada de cadascuna de les demores i que es produeixi en el compliment de les
obligacions
La penalització P2 pot suposar com a màxim un 10% de la retribució anual corresponent a
l’oferta de l’empresa adjudicatària.
S’entenen com a obligacions contractuals l’entrega de la documentació del servei, la
realització de les inspeccions periòdiques de manteniment preventiu i la realització de
qualsevol de les tasques que s’encomanin del manteniment eventual. Les demores de les
inspeccions de manteniment preventiu es determinaran d’acord amb les periodicitats
fixades al Programa de Treball, el contingut del qual queda definit al Plec de
Prescripcions Tècniques. Les demores per a les tasques del manteniment eventual es
determinaran en funció de la data d’encàrrec de cada ordre de manteniment i en funció
del temps d’atenció per a cada tasca de manteniment eventual que es fixa en aquest
mateix Plec.
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C. Penalització P3 per no execució i incompliments
Si l’empresa adjudicatària no executa qualsevol de les seves obligacions contractuals i
sempre que es produeixin incompliments contractuals, es calcularà la penalització
econòmica P3 següent

P3 = R * K3 / 100
On :
R = retribució total que hauria de percebre l’empresa contractista pels serveis del
contracte durant l’any natural
K3 = factor de correcció entre 0 i 10 punts com a màxim, i determinat com a resultat de la
suma de les penalitzacions associades a cadascun dels incompliments i de les
obligacions contractuals no executades durant la prestació del servei de cada any natural,
d’acord amb la graduació que s’estableix a continuació.
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Per a cadascun dels incompliments i de les obligacions contractuals no executades
inclosos en algun dels apartats següents i considerats com a greus, s’acumularà una
penalització d’1 punt:
a) Incompliment de les condicions tècniques descrites en el plec de condicions o
derivades dels treballs encomanats.
b) Incompliment de normes i protocols de tota mena
c) Incompliment dels requisits en matèria de comunicació i documentació
d) Incompliment de les normes ambientals
e) Manca d’execució d’alguna de les millores presentades per l’empresa
adjudicatària dins del termini establert en l’oferta de licitació o autoritzat pel
Consell Comarcal
f) Qualsevol altra deficiència que afecti el servei
Per a cadascun dels incompliments i de les obligacions contractuals no executades
inclosos en algun dels apartats següents i considerats com a molt greus, s’acumularà
una penalització de 2 punts:
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a) Manca d’execució d’alguna de les millores presentades per l’empresa
adjudicatària dins del primer mig any del contracte
b) Incompliment de les condicions particulars a les que està sotmesa l’execució del
contracte en qualsevol moment de la durada del mateix
c) Incompliment en matèria de prevenció de riscos laborals
d) Reiteració en incidències greus
Per a cadascuna de les incidències molt greus incloses en algun dels apartats
següents s’acumularà una penalització de 2 punts:
D’acord amb aquest apartat, la penalització P3 pot suposar com a màxim un 10% de la
retribució anual corresponent a l’oferta de l’empresa adjudicatària.
D. Penalització P4 per no execució de tasques de manteniment
Si un cop arribada la finalització del contracte l’empresa adjudicatària manté la demora en
el compliment d’obligacions, aquestes obligacions es consideraran no executades.
En aquest cas, la penalització econòmica P4 següent
P4 = R * K4 / 100
On :
R = retribució total que hauria de percebre l’empresa contractista pels serveis del
contracte durant l’any natural
K4 = factor de correcció entre 0 i 10 punts com a màxim, determinat com a resultat de la
suma de les penalitzacions associades a cadascuna de les tasques de manteniment no
executades, d’acord amb la graduació que s’estableix a continuació:
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a) Per a cadascuna de les obligacions reglamentàries no executades: 4 punts
b) Per a cadascuna de les restants obligacions no executades: 1 punt
D’acord amb aquest apartat, la penalització P4 pot suposar com a màxim un 10% de la
retribució anual corresponent a l’oferta de l’empresa adjudicatària.
E. Penalització P5 per manca de qualitat en el servei
Si l’empresa adjudicatària no executa el servei objecte del contracte amb el grau de
qualitat exigible, es calcularà la penalització econòmica P5 següent
P5 = R * K5 / 100
On :
R = retribució total que hauria de percebre l’empresa contractista pels serveis del
contracte durant l’any natural
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K5 = factor de correcció entre 0 i 6 punts com a màxim, i determinat com a resultat de la
suma de les penalitzacions associades a cadascuna de les incidències ocorregudes en la
prestació del servei de cada any natural en matèria de manca de qualitat;
Per a cadascuna de les incidències greus incloses en algun dels apartats següents
s’acumularà una penalització de 0,5 punts:
a) Manca de netedat del servei
b) Molèsties o afectacions (embrutar, malmetre, ocupar) béns i/o persones en
realitzar el servei, sempre que es pugui evitar.
c) Manca d’eficiència i disponibilitat dels interlocutors de l’empresa adjudicatària
d) El canvi en la persona responsable tècnica o en el restant personal del servei
sense la comunicació prèvia al CONSELL COMARCAL
Per a cadascuna de les incidències molt greus incloses en algun dels apartats
següents s’acumularà una penalització d’1 punt:
e) Realització de treballs defectuosos que provoquin danys greus a la propietat o a
tercers
f) Sempre que es produeixin danys o lesions a béns o persones per causa d’un
servei incorrecte
g) Falta de respecte o tracte incorrecte als ciutadans, entre treballadors o als serveis
del Consell Comarcal
D’acord amb aquest apartat, la penalització P5 pot suposar com a màxim un 6% de la
retribució anual corresponent a l’oferta de l’empresa adjudicatària.
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34. RÈGIM ECONÒMIC DEL SERVEI
34.1.

Estructura del preu del contracte

El preu del contracte s’estructura en dues parts ben diferenciades, una de fixa i una de
variable.
La part fixa inclou els costos següents:
a) El cost íntegre del servei de manteniment preventiu
b) Tots els costos derivats de la substitució de les làmpades de l’enllumenat interior i
exterior de les instal·lacions.
c) Tots els costos derivats de la substitució o reparació de les aixetes, vàlvules i dels
seus accessoris, de les instal·lacions de fontaneria
d) Tots els costos derivats de la substitució i manteniment dels elements de les
portes, incloses les del mobiliari (frontisses, panys, panys d’obertura electrònica,
baldes, pestells, reixes, etc.)
La part variable comprèn la resta del manteniment eventual. Aquesta part es pressuposta
a partir de preus unitaris de referència. La facturació d’aquesta part, doncs, dependrà del
volum d’actuacions del manteniment eventual i de l’oferta del contractista.
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34.2.

Part fixa del cost del servei

La part fixa del cost del servei inclou íntegrament el servei de manteniment preventiu.
Tota la mà d’obra, materials, mitjans i desplaçaments, així com qualsevol altre concepte
que sigui necessari per a la correcta prestació del servei de manteniment preventiu
corren, sense excepció, a càrrec del contractista. Així mateix, el contractista ha d’assumir
qualsevol cost derivat de l’actuació de les persones o entitats alienes que hagin
d’intervenir en el manteniment, incloses les entitats col·laboradores que participen a les
inspeccions reglamentàries.
A tall d’exemple, no excloent, queden inclosos en les operacions de manteniment
preventiu materials com ara olis, greixos, filtres, juntes, detergents, productes per a neteja
tècnica i d’eines de tot tipus que siguin necessàries.
Així mateix, s’inclouen, a la part fixa del contracte tots els costos derivats de la substitució
de les làmpades de l’enllumenat interior i exterior de les instal·lacions, la substitució o
reparació de les aixetes, vàlvules i dels seus accessoris, de les instal·lacions de
fontaneria, així com de la substitució i manteniment dels elements de les portes, incloses
les del mobiliari (frontisses, panys, panys d’obertura electrònica, baldes, pestells, reixes,
etc.). S’inclou, igual que amb la resta de tasques incloses al manteniment preventiu, la
ma d’obra, materials, eines i mitjans de tot tipus que fossin necessaris per a desenvolupar
aquests treballs. Per aquests costos inclosos en la part fixa del contracte, el contractista
ha de justificar la mà d’obra i els materials dedicats o destinats al servei de manteniment
eventual d’acord amb els criteris establerts en aquest plec.
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Part variable del cost del servei

El contractista facturarà com a part variable del cost de la mà d’obra i els materials
necessaris per dur a terme els treballs de manteniment eventual que li encarregui el
Consell Comarcal no inclosos a la part fixa del contracte, sempre d’acord amb els criteris
establerts en aquest plec i d’acord amb l’oferta que presenti.
34.4.
Criteris de pressupost, justificació i facturació dels costos del servei
de manteniment eventual
Per qualsevol pressupost, justificació o facturació dels costos del servei de manteniment
eventual el contractista ha d’atendre les condicions següents:
a) Només pot comptabilitzar els costos de mà d’obra i materials d’acord amb les
condicions que s’estableixen; qualsevol altre concepte necessari per a la correcta
prestació del servei de manteniment eventual anirà, sense excepció, a càrrec del
contractista.
b) No podran comptabilitzar-se les eines o els mitjans auxiliars de tot tipus
necessaris per al desenvolupament de les feines encarregades. Excepcionalment,
el contractista podrà comptabilitzar el lloguer d’aquells mitjans auxiliars necessaris
per a la realització de treballs en alçada.
c) Ha d’assumir al seu càrrec tots els desplaçaments que siguin necessaris per a la
prestació del servei, encara que siguin per al proveïment, reparació, trasllat o
transport del material o mitjans necessaris per al manteniment que s’ha d’efectuar.
Així, també s’ha d’assumir el cost de la mà d’obra associada als desplaçaments.
d) La mà d’obra comptabilitzable no pot ser superior al temps de presència en les
instal·lacions del Consell Comarcal. S’exclouen els temps destinats a recollida i
transport de material.
e) No pot fer cap arrodoniment a l’alça o per excés dels materials ni de la mà d’obra.
f) Ha de destinar la mà d’obra necessària per atendre el servei atenent als principis
d’eficiència i racionalitat, tant pel que fa a la dedicació (nombre de persones i
hores) com pel que fa a la qualificació professional de les persones operàries.
Tant el nombre de persones i el temps dedicat com la qualificació professional de
les persones s’ha d’ajustar a les tasques que calgui desenvolupar.
g) Ha d’assumir al seu càrrec els materials que calgui reemplaçar o reparar com a
conseqüència de defectes del manteniment preventiu.
h) El cost de la mà d’obra del ram d’instal·lador (lampista) o similar serà el de l’oferta
del contractista en base als preus unitaris establerts en aquest plec.
i) El cost de la resta de mà d’obra i dels materials serà el de l’oferta del contractista
en base als preus unitaris de referència de l’Institut de Tecnologia de la
Construcció de Catalunya (ITEC). Excepcionalment, en el cas que algun material
no figuri en la base de dades de l’ITEC, s’adoptarà el preu de venda al públic
(PVP) vigent establert pel fabricant o distribuïdor rebaixat en un 25%. En cap cas
el preu dels materials, que han de ser originals i nous, no serà superior al preu de
venda al públic vigent establert pel fabricant o distribuïdor. Caldrà acreditar el preu
de venda al públic presentant documentació oficial publicada en el catàleg del
fabricant o distribuïdor.
j) La justificació o facturació, segons pertoqui, s’ha de presentar per trimestres
naturals. En tots dos casos s’especificarà les dependències on s’ha intervingut, el
nombre i tipus de treballs executats amb detall dels seus preus i s’acompanyaran
dels comunicats de treball sobre les intervencions realitzades, conformats pel
personal del Consell Comarcal.
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35. PAGAMENT
35.1

Es donarà compliment a tot allò establert als Plecs de Clàusules Administratives.

35.2

La periodicitat de facturació i pagament serà per trimestres naturals. Aquesta
periodicitat afecta tant a la part fixa del contracte com a la part variable del
contracte.

35.3

L’empresa licitadora farà figurar de manera inequívoca el període de meritació de
cada factura.

35.4

Caldrà seguir el règim econòmic definit al Plec de Prescripcions Tècniques, amb
especial atenció als criteris de pressupost, justificació i facturació dels costos del
manteniment eventual.

36. CONDICIONS PARTICULARS A LA QUE ESTÀ SOTMESA L’EXECUCIÓ DEL
CONTRACTE

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
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L’empresa adjudicatària haurà d’utilitzar obligatòriament i exclusivament productes que
disposin del distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya,
etiqueta ecològica de la Unió Europea, (Ecolabel), Cigne Nòrdic, Àngel Blau o altres dels
que se’n pugui certificar unes qualitats equivalents als anteriorment mencionats, sempre
que existeixin productes per a aquestes categories, en els casos següents:




Pintures i vernissos
Aixeteria sanitària
Inodors i urinaris de descàrrega

37. OBLIGACIONS ESSENCIALS
Es proposen les obligacions essencials següents:
a. Realitzar els treballs objecte del contracte correctament sense provocar danys o
lesions greus a la propietat o a tercers.
b. Complir amb les periodicitats del servei en les tasques descrites al Plec de
prescripcions tècniques.
c. Complir les disposicions vigents en matèria mercantil, fiscal, laboral, de seguretat
social, seguretat, salut i higiene en el treball i les que dicti el Consell Comarcal, així
com assumir totes les despeses i retribucions dels elements materials i personals
necessaris, amb total responsabilitat de les seves obligacions legals de caràcter
mercantil, laboral, civil i fiscal.
d. Retribuir els treballadors al seu càrrec d’acord amb el conveni col·lectiu d’aplicació
al sector previst al Plec de prescripcions tècniques.
e. Tractar correctament qualsevol persona.
f. Executar les millores proposades i acceptades pel Consell Comarcal.
g. Atendre el servei de manteniment eventual d’acord amb els temps d’atenció
previstos per cada tipus d’incidència.
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38. ENTREGA I RECEPCIÓ
No aplica.
39. INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS
De conformitat amb l’article 116.4.f) de la LCSP, es justifica la insuficiència de mitjans a
efectes de justificar que la prestació objecte del contracte no es pot realitzar amb els
mitjans propis de l’entitat, per raons de:
A) Insuficiència de mitjans personals
A la plantilla de personal del Consell Comarcal no hi consten les places necessàries per
cobrir les funcions que requereix aquest servei.
Així mateix, tampoc compta amb cap responsable que pogués coordinar el servei, el
personal que el presta ni els materials o la maquinària necessaris per poder-lo dur a
terme, atesa la càrrega de treball actual, que fa materialment impossible que el personal
actual pugui assumir aquestes tasques.
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B) Insuficiència de mitjans materials
L’entitat no compta amb els mitjans materials, maquinària, recanvis ni elements auxiliars
necessaris i apropiats per poder donar compliment a l’objecte del contracte en les
condicions que precisa.

Per tant, PROPOSO,
1. Aprovar l’expedient Vortal 2022-05-S per a la contractació del SERVEI DE
MANTENIMENT INTEGRAL DE LA SEU DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS
ORIENTAL, d’acord amb les característiques i condicions que es preveuen en aquest
informe i convocar la corresponent licitació a través del procediment obert.
2. Autoritzar la despesa plurianual d’acord amb el quadre següent:
IMPORT AMB IVA
17.844,52 €
6.813,36 €

NÚM. PARTIDA
90 92000 21300
90 92000 21300

ANY
2022
2023
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3. Autoritzar una despesa de 17.844,52 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 90
92000 21300 del Pressupost general d’ingressos per a l’exercici 2022, i per a la
vigència del contracte el compromís de dotar l’aplicació pressupostària corresponent
del pressupost de despeses de l’exercici 2023, d’acord amb el quadre anterior.

Document signat electrònicament.

