Àrea de Serveis Territorials i Seguretat
Servei d'Arquitectura, Espai Públic i
Biodiversitat Urbana

INFORME SOBRE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE CONTRACTAR EL SERVEI DE
NETEJA SUPERFICIAL, TRACTAMENTS QUÍMICS I REVISIONS DE LES
INSTAL·LACIONS DE LES FONTS ORNAMENTALS I ESTANYS DE LA CIUTAT DE
TERRASSA
a)

Objecte del contracte

El contracte té per objecte fixar les bases que han de regir la contractació del servei de neteja
superficial i tractaments químics en fonts ornamentals i estanys de la ciutat de Terrassa, per tal
d’aconseguir la seva desinfecció, conservant-los lliures de bactèries fent desaparèixer les males
olors, així com, qualsevol brot de gèrmens nocius per a la salut.
No s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de
contractació.
CPV: Codi núm. 90733000-4 Serveis relacionats amb la contaminació de l’aigua.
Codi núm. 90913200-2 Serveis de neteja de dipòsits.

b)

Divisió en lots del contracte

Les principals raons per les quals s’ha decidit no dividir el contracte en lots és que la possibilitat de
tenir més d’una empresa adjudicatària comporta haver de dedicar més recursos personals de
l’Ajuntament al seguiment de la bona execució del contracte i consegüentment implica un major
cost real del contracte.

c)

Necessitat i idoneïtat del contracte

Aquest contracte és necessari per al compliment i la realització dels fins institucionals de
l’Ajuntament de Terrassa. La naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se
mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les,
es concreten en la necessitat de mantenir en condicions adients les basses i fonts ornamentals de
Terrassa per evitar possibles problemes de salut pública motivats per l’estat de les aigües.
El Servei d’Espais verd i Biodiversitat Urbana no disposa de mitjans ni personal propi suficient per
realitzar aquesta funció, per aquest motiu es fa necessària la contractació d’aquest servei.

d)

Preu

El preu màxim del contracte és de 59.880,00 euros, exclòs l’IVA:

Any

Durada inicial

Eventuals pròrrogues

Durada

Despesa

Durada

Despesa

2021

1 mes

2.667,50 €

-

-

2022

12 mesos

29.940,00 €

-

-
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2023

11 mesos

27.272,50 €

1 mes

2.667,50 €

2024

-

-

12 mesos

29.940,00 €

2025

-

-

11 mesos

27.272,50 €

TOTAL

59.880,00 €

59.880,00 €

La quota actual corresponent de l’IVA és el 21 %.
El pressupost base de licitació es desglossa de la manera següent:
Costos directes del contracte 95 %

56.886,00 €

Costos indirectes del contracte 5 %

2.994,00 €

El preu del contracte es formula en termes de preus unitaris referits als diferents serveis a prestar:
Actuacions preventives segons descripció PPT (cada actuació inclou la neteja superficial, el
tractament químic i la revisió de les instal·lacions) i les actuacions correctives, que inclouen el
buidatge i la renovació de l’aigua del vas de la font/bassa.
Tant les mesures preventives com les correctives previstes en el present contracte, son unitats
estimades ja que podran veure’s afectades, per raons climatològiques o d’altra mena, essent
necessari un increment de les mateixes, o una reducció. En aquest cas l’adjudicatari resta obligat
a la seva realització d’acord als preus unitaris presentats a la seva oferta.
El preu unitari màxim de sortida s’estableix en:

MANTENIMENT PREVENTIU

Actuacions
estimades

DESCRIPCIÓ
Superfície de la font ≥ 100m2

ut
228

€/ut
50

Superfície de la font ≥ 50 m2 i < 100m2

84

40

126

30

Superfície de la font < 50 m

2

MANTENIMENT CORRECTIU
Buidatge i renovació de l’aigua del vas

Actuacions
estimades

Preu màxim, exclòs
l’IVA

Preu màxim, exclòs
l’IVA

DESCRIPCIÓ
Superfície de la font ≥ 100m2

ut
9

€/ut
450

Superfície de la font ≥ 50 m2 i < 100m2

3

300

Superfície de la font < 50 m2

3

120
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e)

Valor estimat

El valor estimat del contracte, inclosa la durada inicial (2 anys), i les eventuals pròrrogues (2 anys),
és de 119.760,00 €, exclòs l’IVA.

f)

Pressupost màxim

Eventuals pròrrogues

Eventuals increments
o modificacions

Valor estimat

59.880,00 €

59.880,00 €

-

119.760,00 €

Preu del contracte o contractes successius similars l’exercici precedent o durant els
dotze mesos previs

L’import dels serveis que són objecte d’aquest contracte en l’exercici precedent ha estat de
22.433,40 €, inclòs l’IVA (Ref.: Exp. ECAS 06654/2018).
g)

Finançament i consignació pressupostària

El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte:
72.454,80 €, inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1433 17101 22799 del
Pressupost Municipal.

Any

Durada inicial
Durada

Despesa

2021

1 mesos

3.227,67 €

2022

12 mesos

36.227,40 €

2023

11 mesos

32.999,73 €

Al pressupost municipal per l'any 2021, hi ha suficient consignació a la partida 1433 17101 22799
per fer front a una anualitat complerta del nou contracte.
Atès que el contracte comporta despeses que s’hauran estendre a exercicis posteriors a aquell en
què s’autoritzen, la seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici
autoritzi el Pressupost Municipal, de conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
Els codis DIR3 que s’indicaran a les factures són els següents:
Servei
Espais
Verds
Biodiversitat Urbana

i

Oficina comptable

Òrgan gestor

Unitat tramitadora

LA0003834

LA0004470

LA0004470
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h)

Durada del contracte o les dates estimades per a l’inici de l’execució i per a la
finalització

El contracte tindrà una durada de dos (2) anys des de la seva formalització, prevista per a l’1 de
novembre de 2021; i es podrà prorrogar dos (2) anys més.

i)

Procediment d’adjudicació

El procediment d’adjudicació que s’ha considerat més adequat és el procediment obert simplificat,
de conformitat amb el que estableix l’article 159.1 de la LCSP.
j)

Clàusules i criteris socials i mediambientals

Davant les ofertes que es presentin, es tindrà preferència per a l’adjudicació del contracte, les
proposicions presentades per les empreses que tinguin en la seva plantilla un nombre de
treballadors amb discapacitat superior al 2 per 100, sempre que les seves proposicions
econòmiques siguin d’igual import.
Si diverses empreses licitadores de les que hagin empatat acrediten que tenen relació laboral amb
persones amb discapacitat en un percentatge superior al 2 per 100, té preferència en l’adjudicació
del contracte el licitador que disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb discapacitat
a la seva plantilla.
Igualment, i en el cas que l’empresa hagi de contractar personal per a l’execució de l’obra, s’haurà
de fer de persones en situació d’atur.
Per tal de verificar la relació laboral amb les persones amb discapacitat o de nova contractació,
l’empresa haurà de lliurar la relació nominal del o dels treballadors contractats i còpia de l’alta a la
Seguretat Social i del contracte de treball, així com còpia dels TC1 i TC2.
No obstant això, si encara es produeix empat, entre alguna de les empreses, es farà un sorteig per
determinar l’empresa adjudicatària.

Sandra Campanario Temprana
Tècnica municipal
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