Ajuntament d'Alcanar
Expedient núm.: 1825/2018

1. Introducció
Es pretén la licitació del contracte de neteja de les diferents edificis i
instal·lacions del municipi d’Alcanar.
El contracte té per objecte la contractació dels serveis de neteja dels edificis
i dependències municipals de l'Ajuntament d’Alcanar, a les seves àrees
d'influència i d'altres espais propis que es relacionen a l'annex I del plec de
prescripcions tècniques.
Les necessitats administratives que s'han de satisfer mitjançant el contracte
i la seva idoneïtat són les que consten en el plec de prescripcions tècniques.
La prestació d'aquests serveis serà supervisada pels Serveis Municipals. El
personal que l'adjudicatari posi a disposició dels serveis no tindrà relació
laboral de cap tipus amb l'Ajuntament, depenent única i exclusivament de
l'empresa adjudicatària del servei.
L'expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari
Comú de Contractes (CPV) es CPV 74731 000-2, contracte de serveis, en la
categoria de "serveis de neteja d'edifici", segons el Reglament 2151/2003
de la Unió Europea (número de referència).
2. Descripció de la situació actual
El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de
clàusules administratives i pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules
dels quals es consideren part integrant del contracte. A més, es regeix per
la normativa en matèria de contractació publica continguda, principalment,
en les disposicions següents:
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la
qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014.
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació publica.
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment
la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic (d'ara
endavant, RD 817/2009).
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
publiques aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, en tot allò
no modificat ni derogat per les disposicions esmentades anteriorment (d'ara
endavant, RGLCAP).
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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

Ajuntament d'Alcanar
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes
del sector públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial
que resulti d'aplicació.
Supletòriament al contracte li resulten d'aplicació les normes de dret
administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat.
3. Objecte del contracte

Ajuntament d’Alcanar
(inclou dependències jutjat pau i comissaria) 2.150
hores/anuals
Biblioteca Pública “Trinitari Fabregat”
(inclou Punt d’Informació Juvenil)
1.500 hores/anuals
Escola Municipal de Música d’Alcanar
780
hores/anuals
Casa O’Connor
100 hores/anuals
Entresol C/ Miquel Figueres
180 hores/anuals
Escola Municipal d’Arts Plàstiques
120 hores/anuals
CEIP “Marjal” de les Cases d’Alcanar:
1.000
hores/anuals
Oficina de Turisme, de les Cases d’Alcanar:
160
hores/anuals
Oficina delegada de les Cases d’Alcanar: 160 hores/anuals
Filial Biblioteca Pública de les Cases d’Alcanar: 312 hores/anuals
Llar de jubilats, de les Cases d’Alcanar:
390 hores/anuals
Pavelló municipal d’esports:
280 hores/anuals
Edifici Banda Municipal de música:
160 hores/anuals
Centre Cívic:
1.100 hores/anuals
Escola “Joan Bta. Serra”
4.100 hores/anuals
Edifici de Serveis Agraris “Joan Gil”
600
hores/anuals
Pavelló Poliesportiu de les Cases d’Alcanar i
camp de futbol de la Fanecada
220 hores/anuals
Hotel entitats-Casal Jove
312 hores/anuals
Centre Municipal de rehabilitació
234 hores/anuals
Cisterna del Vall
Mercat Municipal
hores/anuals

4. Anàlisi Tècnica

190 hores/anuals
384
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El present contracte té per objecte la contractació dels serveis de neteja
dels edificis i dependències municipals de l'Ajuntament d’Alcanar, a les
seves àrees d'influència i d'altres espais propis que es relacionen:

Ajuntament d'Alcanar
L'objecte del present contracte es la prestació del servei de neteja dels
edificis municipals de l’Ajuntament d’Alcanar, en les condicions i termes
descrits en el present Plec de Clàusules Tècniques.
Els edificis objecte del contracte són els que s'han especificat.
Respecte a altres treballs complementaris o extraordinaris, tindran el
caràcter de serveis addicionals aquells que siguin necessaris realitzar en les
instal·lacions municipals amb motiu d’esdeveniments extraordinaris
(celebracions, festes populars, actes oficials o altres d’anàloga naturalesa
no previstos). Tanmateix, l’Ajuntament d’Alcanar podrà contractar aquests
serveis a qualsevol empresa externa que consideri escaient, d’acord amb el
preu més econòmic. No obstant això, haurà de sol·licitar pressupost
l’empresa adjudicatària d’aquest contracte.
L’Ajuntament d’Alcanar podrà contractar serveis de neteja extraordinaris,
que es facturaran a banda, sempre que hi hagi la prèvia autorització, per
escrit, del/de la responsable polític de l’Ajuntament d’Alcanar que en
sol·liciti la seva realització, i sempre hi haurà de constar l’autorització per
escrit del/de la responsable polític que encarrega el servei de neteja.
Mensualment el responsable del servei haurà de presentar davant
l’Ajuntament d’Alcanar fulls d’encàrrec signats pel responsable polític que
hagi encarregat la prestació del servei, el qual haurà de ser supervisat pel
personal administratiu de l’ajuntament. Aquest servei es facturarà
mensualment d’acord amb aquest full d’encàrrec, en el qual hauran de
constar edifici, nombre d’hores extraordinàries realitzades, personal
assignat amb les seves dades personals, i horari realitzat, etc.), d’acord amb
el model establert.

El contractista ha de fixar els horaris per a la prestació del servei de neteja
de cada edifici o dependència d’acord amb l’Ajuntament d’Alcanar,
prèviament a l’inici del contracte.
Aquests han de ser preferentment sempre fora de les hores laborables i
lectives. En cap cas les tasques de neteja poden interferir l’ús regular dels
espais a netejar. En el programa s’ha de tenir en compte que part de les
instal·lacions d’alguns centres de treball es destinen a aules d’ensenyament
i, per tant, els corresponen uns períodes de vacances escolars que es fixen
anualment en el calendari escolar que aprova el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. El calendari de dies lectius
es pot veure modificat per les festes locals i dies de lliure disposició que
s’aprovin per al calendari local.
Els horaris laborals per a cada edifici o dependència s’han d’annexar, en el
moment de la signatura del contracte, a la memòria tècnica del servei
aportada per l’empresa adjudicatària.
D’acord amb la seva periodicitat, la neteja ordinària pot ser:
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Les tasques que cal fer diàriament s’han d’efectuar en dies laborables
hàbils, i les característiques dels centres i/o edificis.

Ajuntament d'Alcanar
a) Diària: la que s’ha de fer cada dia laborable hàbil en què es realitzi la
neteja.
b) Periòdica: a part de la neteja diària, hi ha algunes dependències, zones o
elements que únicament es netegen periòdicament. Aquestes neteges
periòdiques són setmanals, quinzenals, mensuals, trimestrals, semestrals o
anuals, segons els casos, i es porten a terme els dies que assenyali el
contractista en el seu programa de treball, amb la freqüència mínima
prevista a l’annex II.
c) A fons: al mateix temps, cal fer neteges periòdiques amb profunditat.
Suposa acondiciar els edificis amb una neteja general de totes les
dependències, a més de les sales i/o magatzems, punts de llum, sostres,
cortines i abrillantat amb màquina del paviment. En el cas dels centres
d’ensenyament s’ha de realitzar 3 cops a l’any, coincidint amb els períodes
de vacances: Setmana Santa, al mes de setembre, i període nadalenc,
abans de l’inici de les classes.
d) Ocasional: en els espais utilitzats quan hi ha actes, exposicions,
audicions, cursets... i, per tant, amb assistència de públic, i en els espais
annexes (lavabos, zones d’accés...) la neteja s’ha d’ajustar a les
especificacions indicades, sintetitzant els treballs de periodicitat superior a
la diària segons convingui.
Per tal d’establir unes pautes orientatives d’actuació, es fixa una freqüència
mínima dels serveis a realitzar, la qual ve reflectida en l’annex II per a
cadascun dels edificis o dependències.
5. Anàlisi Econòmica

El valor estimat del contracte, a efectes de determinar el procediment
d’adjudicació, la publicitat i la competència de l’òrgan de contractació és de
1.143.014,4 € (IVA exclòs), (amb duració màxima de 2 anys i tenint en
compte la possible pròrroga per 2 anys més, i un 10 % de possibles
modificacions).
El pressupost total anual de licitació es refereix a 14.432 hores ( el preu
unitari de l’hora és 18 €):

6. Anàlisi del Procediment
6.a. Justificació del procediment
Aquest contracte té caràcter administratiu, és plurianual i es tipifica com a
contracte de serveis, d'acord amb l'article 17 de la Llei de Contractes del
Sector Públic, i el seu règim jurídic és el previst en els articles 17, 308 a 312
d'aquesta norma.
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El pressupost base de licitació és de 314.328,96 € (IVA inclòs).
(259.776 més un 21 % IVA 54.552,96)

Ajuntament d'Alcanar
Atès que es tracta d'un contracte de serveis de valor estimat igual o
superior a 221.000 euros, IVA exclòs, d'acord amb el que es disposa en
l'article 16.1.b) de la Llei de Contractes del Sector Públic, és un contracte
subjecte a regulació harmonitzada.
La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert, en el qual
tot empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa
tota negociació dels termes del contracte, d'acord amb l'article 156 de la
Llei de Contractes del Sector Públic .
Per l’adjudicació del contracte s'atendrà a una pluralitat de criteris amb
fonament en la millor relació qualitat preu de conformitat amb l'article 145
de la Llei de Contractes del Sector Públic i amb l'establert en el present Plec.
6.b. Anàlisi d'execució per lots
D’acord amb l’article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes
del sector Públic, no procedeix la divisió en lots del contracte ja que es
considera necessari coordinar la prestació del servei de neteja en les
diferents instal·lacions que tenen la consideració de municipals, i per la
correcta execució de la prestació.
6.c. Durada
Els serveis objecte del contracte tindran una durada de, amb una pròrroga
expressa posterior màxima de DOS ANYS.

El contracte es podrà prorrogar per DOS ANYS. En aquest cas, la prorroga
s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a l'empresa
contractista, sempre que la preavís amb, almenys, dos mesos d'antelació a
l'acabament del termini de durada del contracte. La prorroga no es produirà,
en cap cas, per acord tàcit de les parts.
En cas de prorroga, s'ha d'incloure a l'expedient un informe justificatiu de la
seva adequació amb la finalitat del contracte, el qual s'ha de publicar a la
Plataforma de serveis de contractació publica, d'acord amb l'article 159,
apartat 1.1, de la Llei 512017, de mesures.
Una vegada finalitzat el contracte quedaran extingits tots els drets derivats
del mateix pel contractista. No obstant, serà d'aplicació el règim de
transitorietat previst en la clàusula 1.3 del plec de condicions tècniques.
6.d. Insuficiència mitjans execució del contracte.
L’Ajuntament d’Alcanar no disposa del mitjans ni humans ni materials per la
realització directa de l’objecte del contracte.
Signat electrònicament al marge.-
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El termini de durada del contracte es DOS ANYS, iniciant-se amb la seva
formalització. El termini total i els terminis parcials són els que es fixen en el
programa de treball que s'aprovi, si s'escau. Tots aquests terminis
comencen a comptar des del dia que s'estipuli en el contracte.

