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INFORME DE MOTIVACIÓ
Referència:
Data:
Adreçat a:

2021 – C06
Signatura Electrònica
Secretari, Interventor, Unitat de Contractació, Regidor d’Espai Públic i
manteniment.

Assumpte:

Informe tècnic per a la motivació de l’inici de la contractació del Servei de
manteniment de les instal·lacions tèrmiques dels edificis municipals de
Castellar del Vallès.

ANTECEDENTS
El manteniment de les instal·lacions municipals és una prioritat pel municipi, per poder garantir la
prevenció de possibles avaries i mantenir els nivells de confort dels usuaris de les dependències
municipals i dels propis treballadors municipals.
A més, la normativa vigent marca la obligatorietat en la realització de les tasques de manteniment
normatiu de les instal·lacions, inclòs sobretot en el RD 238/2013 de 5 d’abril, pel qual es
modifiquen determinats articles i instruccions tècniques del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en
els edificis, aprovat pel Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, (Instrucción Tècnica IT.3.
Mantenimiento y uso)
La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local al
article 25, dins els apartats 1 i 2d, estipula:
“1. El municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot
promoure activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i
aspiracions de la comunitat veïnal en els termes que preveu aquest article”
2. El municipi exerceix, en tot cas, com a competències pròpies, en els termes de la legislació de
l’Estat i de les comunitats autònomes, en les matèries següents:
a) Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. Protecció i gestió del
patrimoni històric. Promoció i gestió de l’habitatge de protecció pública amb criteris de
sostenibilitat financera. Conservació i rehabilitació de l’edificació.”

1. MOTIUS QUE JUSTIFIQUEN LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA CONTRACTACIÓ:
D’acord amb el REBT, RITE i CTE, que és la normativa que regula les tasques de manteniment
dirigides a garantir l’adequat funcionament de les instal·lacions de lampisteria, electricitat i
tèrmiques en els períodes d’ús, la durabilitat de les instal·lacions i la fiabilitat en la seva seguretat,
així com el compliment del Plec de Prescripcions Tècniques i nombre de revisions incloses en les
normatives vigents, així com les instal·lacions de gas.

Conxi Muñoz Muñoz

Signatura 1 de 1

09/06/2021 Cap d’unitat de Via Pública

RESULTA

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

50e778cc80eb4c10b5cbaf17baa8be63001

Url de validació

https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades

Classificador:Altres -

Per aquest motiu i sent
l’Ajuntament el responsable màxim del manteniment dels edificis
municipals, es justifica la necessitat i idoneïtat de la present contractació, segons les següents
especificacions:


L’obligació de portar a terme els següents serveis:
- el manteniment de les instal·lacions amb una empresa de manteniment, segons
marca la normativa vigent REBT, RITE i CTE.
- el servei de correcció i de correcció d’urgència de les instal·lacions per part de
l’empresa que resulti adjudicatària, segons el que marca la normativa vigent REBT, RITE i
CTE, prèvia autorització dels Serveis tècnics.



Impossibilitat d’efectuar aquest tipus de manteniments amb recursos propis, donat que
l’abast dels treballs supera amb escreix la capacitat dels mitjans dels que es disposa amb el
personal que integra la brigada municipal i aquest tipus de manteniment s’ha de fer amb
una empresa homologada i certificada per aquests treballs.

Els edificis municipals objecte d’aquest contracte són els següents:
Nº

EDIFICI

Ubicació

Superfície construïda m2

EDUCACIÓ
1

Escola Sant Esteve

Carrer Prat de la Riba, 21

4.038,78

2

Escola Mestre Pla

Carrer Josep Carner, 2

3.259,61

3

Escola Joan Blanquer

Carrer Jaume I, 22

2.290,75

4

Escola Bonavista

Carrer Bonavista, 11

1.931,50

5

Escola Emili Carles Tolrà

Carrer Dr. Portabella, 2 - 5

2.729,48

6

Escola de música Torrebalada

Carrer Caldes, 56

647,00

7

Ludoteca

Carrer Sala Boadella, 6

476,00

8

Escola jardineria Les Garberes

Carrer Anoia 2

668,00

9

Esplai Sargantana

Passeig Tolrà, 1

208,00

10

Escola de cuina

Baixada palau, s/n

135,00

11

Oficines Serveis Educatius

Carrer Major, 76

196,00

12

Escola d'adults

Carrer Pedrissos, 9

570,00
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MERCAT MUNICIPAL
13

Mercat Municipal

Plaça del Mirador

14

Ateneu i Centre Excursionista

Carrer Major, 12

1.680,00

CULTURA
1.328,00

15

Arxiu Municipal

Carrer Major 74

496,95

16

Biblioteca municipal

Carrer Sala Boadella, 6

794,00

17

Edifici El Mirador

Plaça Major, s/n

1.980,45

18

Centre Cultural + Planta Soterrani

Plaça Major

1.489,95

19

Auditori

Plaça del Mirador

1.164,25

20

Palau Tolrà (Ajuntament)

Passeig Tolrà, 1

1.362,00

21

Oficines RRHH

Passeig Tolrà, 1

265,00

22

Cal Massaveu

Carrer Major, 2

23

Centre de Serveis

Carrer Berguedà, 43

ALTRES SERVEIS MUNICIPALS
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24

Casal Catalunya

Carrer Prat de la Riba, 17

971,20

25

Casal Plaça Major

Plaça Major, s/n

390,60

26

Policia

Carrer Sant llorenç, 7

544,00

27

Plaça Major, s/n

124,85

Passeig Tolrà, 5

495,00

29

PIPAD
Jutjat de Pau i Sala de Plens Ca
Alberola
Oficines d'Espai Públic

Carrer Solsonès, 34

884,19

30

Radio Castellar i Comunicació

Carrer Major, 76

132,00

31

Local Antiga Fusteria

Carrer Sant Llorenç 33-A

32

Local Can Carner (AAVV Can Carner)

Plaça Sant Joan, 9

28

84,00
130,00

ESPORTS
33

Pavelló Puigverd

34

Pavelló Dani Pedrosa

Carrer Sant Feliu, 4

2.272,00
1.892,00

35

Pavelló Joaquim Blume

Carrer Joaquim Blume, 15-B

1.548,00

36

Pistes d'atletisme Parc de Colobrers

Carrer la Garrotxa, 1

37

Espai Tolrà - Zona esportiva

Carrer Portugal 2

1.648,20

38

Espai Tolrà - Sala Blava

Carrer Portugal 2

1.185,00

39

Local Club Escacs Castellar

Carrer Catalunya, 23

40

Espai Tolrà - Oficines municipals

Carrer Portugal 2

1.142,65

41

Camp de Fultbol Pepín Valls

Carrer Tarragona

520,00

Carrer País Valencià, s/n

2. JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS QUE
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE:

CALDRÀ

TENIR

505,00

179,41

EN

CONSIDERACIÓ

PER



Oferta econòmica del servei de manteniment preventiu. (Fins a 60 Punts)



Baixa econòmica dels descomptes proposats sobre els Preus de Venda al Públic dels
materials i import/hora de la mà d’obra, segons desglossament del quadre, apartat 11.
Annex 15 - QUADRE 1 i QUADRE 2 del Plec de Clàusules Tècniques. (Fins a 20 Punts)
2.2.-VALORACIÓ DEPENEN JUDICI VALOR: 20 PUNTS:



Valoració de les característiques del Pla de treball, especificant el cronograma i el
desenvolupament del mateix, segons l’apartat 2 del Plec Tècnic. (Fins a 10 Punts).



Valoració de les característiques de l’aplicació informàtica pel control de funcionament
segons l’apartat 3.3 del Plec Tècnic (Fins a 10 punts).

En concret es podran incorporar al Plec de Prescripcions Tècniques els següents criteris
desglossats, amb el corresponent percentatge de puntuació:
2.1. CRITERIS DE VALORACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES DE VALORACIÓ
AUTOMÀTICA (80 PUNTS)
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2.1.-VALORACIÓ AUTOMÀTICA: 80 PUNTS:
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2.1.1

Puntuació per la baixa econòmica proposada per la licitadora en relació al preu
preu base de licitació corresponent al servei de manteniment preventiu.
(Fins a 60 punts)
Es valorarà l’oferta de manera que a la més econòmica se li assignarà 60 punts. Les
ofertes s’avaluaran mitjançant l’aplicació de la fórmula següent:
Puntuació = 60(Pb/Plic)
Pb = import de la oferta més baixa
Plic= preu del licitador

2.1.2.

Puntuació per la baixa econòmica dels preus unitaris corresponent al servei
de manteniment correctiu, en relació als descomptes proposats sobre els
preus de venda al públic (PVP) dels materials i sobre l’import/hora de la mà
d’obra segons desglossament del quadre de l’ Annex 15 (QUADRE 1 i
QUADRE 2) del Plec de Prescripcions Tècniques. Es proposarà el % de baixa
per a cada grup segons el PVP. En la fórmula s’aplicarà el nombre absolut del
percentatge de baixa proposada. (Fins a 20 punts)

La puntuació es reparteix de la següent manera:
Descomptes dels materials aplicat sobre els preus de venda
Públic (PVP): (Fins a 10 punts)
Puntuació = 10( Plic/máx.Pb)
Plic= Sumatori del valor absolut dels percentatges ofertats
máx.Pb= Valor absolut del licitador amb la suma dels
valors percentuals més alts
Descompte de l’import de la mà d’obra d’oficial especialista:
(Fins a 10 punts)
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Puntuació = 10( Plic/máx.Pb)
Plic= Sumatori del valor absolut dels percentatges ofertats
máx.Pb= Valor absolut del licitador amb la suma dels
valors percentuals més alts
2.2. CRITERIS DE VALORACIÓ QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR (20 PUNTS):
2.2.1.Valoració de les característiques del Pla de treball, especificant el cronograma
i el desenvolupament del mateix, segons l’apartat 2 del PPT. (Fins a 10 Punts).
Aspectes a valorar:
- Es valorarà la presentació acurada d’un Pla de manteniment que millori la proposta de
mínims que determina la normativa vigent d’acord amb el Plec de Prescripcions
tècniques.(fins a 4 punts)
- Cronograma anual amb les diferents tasques de manteniment a realitzar suficientment
detallat per comprovar l’aplicació i compliment del pla de manteniment. (Fins a 3 punts)
- Incloure en l’oferta la disponibilitat d’altres mitjans tècnics que no estiguin contemplats al
concurs, ja sigui maquinària d’elevació, aparells de mesura. No es valorarà la maquinària
que no tingui cap ús per a la prestació d’aquest contracte (Fins a 3 punts)
2.2.2.Valoració característiques Aplicació informàtica pel control de funcionament
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segons l’apartat 3.3 del PPT (Fins a 10 punts).
- Plataforma informàtica amb una àrea privada d’ús per a qualsevol tècnic municipal
autoritzat per poder accedir a l’aplicació. (Fins a 4 punts)
- Plataforma que permeti la comunicació entre l’empresa contractista i els serveis tècnics
municipals, així com l’accés a informes mensuals i anuals de l’estat de les instal·lacions per
cada edifici del contracte. (Fins a 3 punts)
- Descàrrega de l’inventari detallat de les instal·lacions per a cada edifici. (Fins a 3 punts)
2.

DURADA DEL CONTRACTE

El termini del contracte tindrà una vigència de 2 anys + 1+1 anys de pròrroga (2+2). El
contracte es podrà prorrogar abans de la seva finalització fins a 2 anys, sense que la cada pròrroga
o pròrrogues puguin ser superiors a un any.
3.

IMPORT DEL CONTRACTE

2 anys de contracte

servei preventiu

servei correctiu

TOTAL

PBL (IVA exclòs)

118.449,30 €

70.185,52 €

188.634,82 €

PBL (IVA inclòs)

143.323,65 €

84.924,48 €

228.248,13 €

Contracte: 2 anys + 2 anys de pròrroga
Servei Manteniment preventiu

IMPORT TOTAL
236.898,60 €

Servei Manteniment correctiu
Modificació 20%

140.371,04 €
37.726,95 €

VEC

414.996,59 €

09/06/2021 Cap d’unitat de Via Pública

El servei de manteniment correctiu caldrà aplicar la baixa sobre els preus unitaris i no
comportarà cap variació en el pressupost màxim previst del contracte del servei de
manteniment correctiu, sinó que consistirà en una major capacitat per a realitzar les
actuacions de manteniment correctiu.
Concepte

Mant.preventiu anual

Mant. correctiu anual

49.768,61

29.489,71

D.G. 13%

6.469,92

3.833,66

B.I. 6%

2.986,12

1.769,38

total iva exclòs

59.224,65

35.092,76

21% iva

12.437,18

7.369,48

71.661,83

42.462,24

total anual
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114.124,07 €

IMPORTS MENSUALS

(iva exclòs)
IMPORT MENSUAL
PREVENTIU-NORMATIU
IMPORT MENSUAL
CORRECTIU

(iva inclòs)

4.935,39 €

5.971,82 €

2.924,40 €

3.538,52 €

TOTAL MENSUAL
(IVA EXCLÒS)

TOTAL MENSUAL (IVA
INCLÒS)

7.859,78 €

9.510,34 €

2021 (2 mensualitats)

SERVEI/ ANUALITATS

MENSUALITATS

2

P. Educació

P. Mercat

P. Cultura

P. Edificis

P. Esports

C1 21200
3200

A3 21200
4312

D7 21200
3330

A3 21200
9201

D8 21200
3420

5.041,18

656,10

968,22

5.451,56

3.602,52

6.099,83

793,88

1.171,55

6.596,39

4.359,05

Repercusió
Servei manteniment (IVA
EXCLÒS)
Servei manteniment (IVA
INCLÒS)

IMPORTS ANUALS PER PARTIDES
ANY 2022

SERVEI/ ANUALITATS
MENSUALITATS

P. Educació

P. Mercat

P. Cultura

P. Edificis

P. Esports

C1 21200
3200

A3 21200
4312

D7 21200
3330

A3 21200
9201

D8 21200
3420

30.247,04

3.936,60

5.809,32

32.709,34

21.615,11

36.598,92

4.763,29

7.029,28

39.578,30

26.154,28

ANY 2023 (10 mensualitats)

SERVEI/ ANUALITATS

MENSUALITATS

10

P. Educació

P. Mercat

P. Cultura

P. Edificis

P. Esports

C1 21200
3200

A3 21200
4312

D7 21200
3330

A3 21200
9201

D8 21200
3420

25.205,90

3.280,50

4.840,50

27.257,80

18.012,60

30.499,14

3.969,41

5.857,01

32.981,94

21.795,25

Repercusió
Servei manteniment (IVA
EXCLÒS)
Servei manteniment (IVA
INCLÒS)
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Servei manteniment
(IVA EXCLÒS)
Servei manteniment
(IVA INCLÒS)

12 mesos
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TOTAL ANUAL PARTIDES
EDUCACIÓ

36.598,92

MERCAT MUNICIPAL

4.763,29

CULTURA

7.029,28

ALTRES SERVEIS MUNICIPALS

39.578,30

ESPORTS
Total contracte (iva Inclòs)

26.154,28

4.

114.124,07

ESTUDI DE COSTOS DEL CONTRACTE

S’estableix el següent preu/hora a efectes del càlcul quan l’execució del servei de
manteniment preventiu sigui parcial o bé en el supòsit que es modifiqui el contracte en
relació al servei de manteniment preventiu, ja que en el manteniment correctiu
s’establirà d’acord amb els preus unitaris adjudicats.
2 anys de contracte

servei preventiu

TOTAL

PBL (IVA exclòs)

118.449,30 €

70.185,52 €

188.634,82 €

PBL (IVA inclòs)

143.323,65 €

84.924,48 €

228.248,13 €

33,57 €

-preu hora/servei manteniment preventiu iva inclòs (71.661,83€/1764 hores anuals)

40,62 €
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-preu hora/servei manteniment preventiu iva exclòs :(59.224,65 €/1764 hores anuals)
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Estudi de costos contracte servei de manteniment preventiu i correctiu d'instal.lacions Tèrmiques dels edificis
municipals
DESPESA DE PERSONAL
Conveni col.lectiu Industria siderometal.lurgia prov. Barcelona per l'any 2020-2021, codi conveni 08002545011994

Categoria

Import salari
anual segons
conveni 2021

Import
hora
2021(*)

23.051,84 €

12,07 €

636,00

7.679,56

22.117,62 €
26.992,42 €

11,59 €
14,14 €
13,28 €

636,00
492,00
72,00

7.368,33
6.956,33
956,16

13,28 €

120,00

1.593,87
982,17
25.536,42
8.388,71
33.925,13

Oficial de 1a. Especialista (Lampisteria-Electricitat-clima) grup V del conveni
col.lectiu
Operari grup VII curs formació 3r any del conveni col.lectiu
Tècnic mitjà Grup II del conveni col.lectiu
Previsió de plus nocturnitat grup V del conveni col.lectiu
Previsió de plus hores extraordinàries festiu i de disponibilitat grup V del conveni
col.lectiu
Previsió Variables laborals: Substitucions, vacances, absentisme... (4%)
Sub-Total despeses personal
Cost de la Seguretat social a càrrec de l'empresa (32,85 %)

Dedicació
(hores/any)

COST TOTAL DESPESES DE PERSONAL

Import total
anual

DESPESA DE MATERIALS I MAQUINÀRIA

Concepte

Unitats/any

Vehicle Industrial
Eines manuals i màquinaria elèctrica
Escala gran
Escala petita
Bastida homologada
Senyalització de seguretat (Proteccions col.lectives)
Benzina
Total despesa de materials i maquinària

1
1
1
1
1
1
12

€/unitat
3.787,20
318,60
265,75
157,96
664,32
105,87
42,86

COST TOTAL
(€/any)
3.787,20
318,60
265,75
157,96
664,32
105,87
514,29
5.813,99

DESPESA D'ADMINISTRACIÓ I VARIS

Concepte

Unitats/any

Vestuari
Material EPI's
Formació i seguretat i salut
Manteniment software
Total despesa d'administració i varis

2
2
2
1

€/unitat
110,60
137,40
124,15
485,20

COST TOTAL
(€/any)
221,20
274,80
248,30
485,20
1.229,50
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DESPESA DE MATERIALS DERIVATS REVISIONS DE MANTENIMENT PREVENTIU

Concepte

Unitats/any

Cost material derivat revisions manteniment preventiu
Inspeccció periòdica reglamentaria en instal.lacions tèrmiques segons RITE
Total despesa materials derivats revisons mant. preventiu

12
17

€/unitat
450,00
200,00

COST TOTAL
(€/any)
5.400,00
3.400,00
8.800,00

DESPESA DE MATERIALS DERIVATS REPARACIONS MANTENIMENT CORRECTIU

Concepte
Cost material derivat revisions manteniment correctiu
Total despesa materials derivats revisions mant. correctiu

Unitats/any

€/unitat

12

COST TOTAL
(€/any)
29.489,71
29.489,71

TOTAL COSTOS EXPLOTACIÓ

79.258,33

DESPESES GENERALS 13%

10.303,58

BENEFICI INDUSTRIAL 6%

4.755,50

TOTAL PREU LICITACIÓ IVA EXCLÒS:

94.317,41

21% IVA

19.806,66

TOTAL PREU LICITACIÓ ANUAL:
TOTAL PREU LICITACIÓ MENSUAL:
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VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (iva exclòs):

5.

DETERMINACIÓ DELS CRITERIS OBJECTIUS DE SOLVÈNCIA (EXIGIDES AL
PRIMER CLASSIFICAT)

El present contracte té la consideració de contracte de serveis i com a tal no serà exigible
la classificació de l'empresari.
CPV: 50720000-8 Serveis de reparació i manteniment de calefacció central.
CPV: 50730000-1 Serveis de reparació i manteniment de grups
refrigerants.
No obstant això, l'empresari podrà acreditar la seva solvència indistintament mitjançant
la seva classificació o bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència
exigits a la licitació, de conformitat amb l’article 90 de la llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, LCSP.
La classificació del contractista ha de ser com a mínim la següent:
Grup P) Serveis de manteniment i reparació d’equips i instal·lacions
CATEGORIA
1

GRUP
P

SUBGRUP
3
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Pel que fa a la solvència econòmica:
El volum anual de negocis del licitador, que referit a l'any de major volum de negoci dels
últims tres conclosos haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor anual mig del
contracte. Aquesta circumstància s'haurà d'acreditar mitjançant els comptes anuals del
licitador aprovades i dipositades en el Registre Mercantil si l'empresari estigués inscrit en
aquest Registre i, en cas contrari, per les dipositades en el registre oficial en el que
hauria d'estar inscrit.
Pel que fa a la solvència tècnica:
La experiència del licitador en la realització de treballs relacionats amb l'objecte del
contracte. Aquesta circumstància s'haurà d'acreditar mitjançant una relació dels treballs
realitzats en el curs dels últims cinc anys corresponents al mateix tipus o naturalesa de
l'objecte del present contracte, avalats per certificats de bona execució i el requisit mínim
serà que l'import acumulat a l'any de major execució sigui igual o superior al 70% del
valor estimat del contracte, o de la seva anualitat mitja si aquesta és inferior al valor
estimat del contracte.
Relació del personal tècnic o de les unitats tècniques integrades o no l'empresa, amb
dedicació al contracte i l'equip tècnic que es dedicarà al contracte.
Lots: No es divideix en lots. D’acord amb l’art. 99 apartat 3 b) de la LCSP , la realització
independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte implicaria
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necessàriament una coordinació complexa tècnicament per dur a terme les diverses
prestacions en diferents instal·lacions i en el cas que existissin a més,
diversos
adjudicataris.
Modificació de contracte
Es preveu la modificació del 20% del valor estimat del contracte en els següents supòsits
- Manteniment correctiu :
1.- Per l’increment de més unitats de prestació que consten a l´Annex 15 i d’acord amb
els preus unitaris adjudicats que ha ofert la licitadora.
El possible increment d’unitats de prestació deriva de la naturalesa d’aquest servei de
manteniment correctiu, ja que es tracta de treballs de manteniment correctiu de les
instal·lacions que no són programables ni previsibles
i no es poden determinar
prèviament i amb exactitud les correccions que caldrà realitzar durant la vigència del
contracte, per tant, el pressupost màxim previst pel servei de manteniment correctiu
podria resultar insuficient respecte a les necessitats previstes inicialment.
Manteniment preventiu:
2.- En el supòsit que s’incorpori un nou equipament que no estigui inclòs en la llista
d’equipaments objecte d’aquest contracte i que disposi d’instal·lacions tèrmiques que
s’hagin de mantenir.
Per al nou equipament que s’incorpori a aquest contracte, s’establirà el numero d’hores
anuals necessàries per realitzar el servei de manteniment preventiu.
El preu de la modificació per la incorporació d’un nou equipament es calcularà de la
següent manera : S’aplicarà el percentatge de baixa ofertada per la licitadora en el servei
de manteniment preventiu sobre al preu/hora d’aquest servei que consta al PCAP.

Per tot el que s’ha exposat,
S’INFORMA
que es pot iniciar el corresponent procediment de contractació.

Conxi Muñoz Muñoz
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La modificació total podrà ser fins a un 20% del valor estimat del contracte .
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