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Memòria justificativa de la configuració de l’expedient de contractació relatiu al
servei de neteja, respectuós amb el medi ambient de diversos edificis del
Recinte Escola Industrial de la Diputació de Barcelona
Promotor
Núm. d’expedient
Codi de classificació
Núm. d’expedient relacionat

20310 – Subdirecció de Logística
2021/0020264
D0506SE28 Obert
2019/0012113, 2021/4461

D’acord amb el que disposa l’article 28 de la 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 (LCSP), mitjançant l’acte d’Inici que consta en l’expedient s’han motivat
les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant aquest contracte i les raons per les
quals el contracte que es vol iniciar és idoni per satisfer-les.
Per aquests motius i de conformitat amb les previsions de l’article 116 de la LCSP es
justifica la configuració de l’expedient de contractació en els termes següents:
1) Consultes preliminars al mercat
Per configurar aquest expedient de contractació no s’han realitzat consultes
preliminars al mercat, atès que ja es disposa de tota la informació necessària per
configurar l’expedient.
2) Tipus de contracte:
En aquesta contractació únicament es regulen prestacions previstes en l’article 17 de
la LCSP, corresponents a un contracte de serveis.
3)

Inclusió de clàusules socials, mediambientals o d’innovació

S’ha considerat oportú incloure en el contracte les consideracions socials i
mediambientals següents:
a) Aquesta contractació incorpora criteris ambientals seguint la Instrucció per a
l’ambientalització de la contractació a la Diputació de Barcelona i els seus ens
dependents (IAC), en el marc del Programa de responsabilitat social corporativa
(RSC), aprovada per dictamen de la Junta de Govern de data 24 de juliol de 2014.
Concretament, aquests criteris es recullen en:
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-

la definició de l’objecte, ja que s’ha tingut present la qualitat ambiental del
servei, esmentant que el servei de neteja és “respectuós amb el medi ambient”.

-

el Plec de clàusules administratives particulars, a la clàusula 1.10 de solvència
econòmica i financera i professional o tècnica, i a la clàusula 2.6 de penalitats
(es penalitza l’incompliment dels requisits ambientals dels productes, arribant a
la possibilitat de resoldre el contracte).

-

el Plec de prescripcions tècniques, i en particular a les clàusules 7.3 “requisits
ambientals dels productes”, 7.4 “recollida de residus de les activitats pròpies i
dels usuaris d’espais” i 8 “verificacions i controls de quantitat i qualitat”.

b) D’altra banda aquesta contractació incorpora criteris socials seguint el decret de
Presidència de 12 de juny de 2017 que recull les clàusules contractuals de caràcter
social de la Diputació de Barcelona. Aquests aspectes es troben recollits en les
clàusules del Plec de clàusules administratives particulars següents: 1.12 (criteris
de desempat), 1.15 (ofertes anormalment baixes) i 2.2 (condicions especials
d’execució).
4) Divisió en lots de l’objecte del contracte
L’anterior contracte es va configurar amb lots pels diferents edificis del recinte de
l’Escola Industrial. La gestió amb els diferents contractistes va comportar problemes i
ineficiència en la gestió atès que el personal no es podia intercanviar entre els
diferents edificis del mateix recinte, en cas de necessitats sobrevingudes. Així no es
considera adient la divisió del contracte en lots perquè s’hauria de coordinar diferents
contractistes en el mateix recinte i no seria possible la mobilitat del personal de neteja
entre els diferents edificis en casos de necessitat i això complicaria l’execució correcta
del contracte.
5) Manca de mitjans
D’acord amb les previsions de l’article 116.4 f) de la LCSP, la Subdirecció de Logística
no disposa de mitjans personals ni materials per poder prestar el servei correctament,
motiu pel qual és necessari contractar una empresa per dur-los a terme.
Actualment el servei de neteja el presta les empreses SOLDENE SA i AEMA
HISPANICA SL, amb el seu personal, que podrà ser objecte de subrogació.
D’acord amb les previsions de l’article 308.2 de la LCSP, en cap cas aquest contracte
suposa la contractació de personal per part de la Diputació de Barcelona, sinó
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únicament i exclusivament la contractació de la prestació d’un servei per les raons
exposades en l’acte d’Inici i per no disposar dels mitjans per portar-lo a terme. A
l’extinció del contracte no es produirà cap consolidació de les persones que hagin
realitzat els treballs objecte del contracte com a personal propi de la Diputació de
Barcelona.
6) Procediment
En compliment del que estableix l’art. 116.4 a) de la LCSP, el procediment seleccionat
ha estat un procediment obert. Aquest procediment permet presentar una oferta a tot
licitador interessat que reuneixi els requisits de capacitat i solvència establerts al Plec
de Clàusules Administratives Particulars, quedant exclosa qualsevol negociació dels
termes, condicions i requisits del contracte amb els licitadors.
7) Criteris d’adjudicació
En compliment del que estableixen els articles 116.4 i 145.3 LCSP, s’ha escollit una
pluralitat de criteris d’adjudicació automàtics amb l’objecte que els licitadors puguin
millorar les prestacions a realitzar, d’acord amb el detall següent:
Descripció del
criteri

Finalitat
Obtenció de
condicions
econòmiques

Preu
Augment
de
freqüències de les
tasques incloses al
punt 3 del PPT
Oferta de tecnologies
de seguiment i control
d’acompliment
dels
horaris per sobre del
mínim exigit al punt
6.2 del PPT

Ponderació

Tipus criteri

60%

Automàtic

millors

Reforçar les tasques
amb menor freqüència

20%

Estimular la posada en
marxa de sistemes de
control més eficaços

20%

Automàtic

Automàtic

La finalitat que es vol aconseguir amb cada un dels criteris és la següent:


Preu: Aconseguir el preu més baix i així la Diputació de Barcelona podrà
disposar de més recursos econòmics per prestar altres serveis als ciutadans i a
les entitats locals del seu àmbit territorial.
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D’acord amb l’article 146.2 de la LCSP, la fórmula utilitzada en la valoració del
criteri preu és la fixada per a tots els contractes oberts, restringits i negociats
que es tramitin per la Diputació de Barcelona i els seus organismes autònoms i
consorcis adscrits al sector públic de la corporació en què la intervenció sigui
assumida per la Intervenció General de la Diputació i que va ser aprovada pel
Decret núm. 6319, de 21 de juny de 2017.
La fórmula garanteix un repartiment equitatiu de les puntuacions entre tots els
licitadors, de manera que es respecta el criteri de proporcionalitat.


Augment de freqüències: Reforçar la neteja de determinades tasques que es
fan amb lapses de temps considerables.



Oferta de tecnologies de control horari: Estimular la utilització de sistemes de
seguiment i control d’acompliment dels horaris més eficaços.

8) Dades econòmiques del contracte
Els conceptes que integren el valor estimat del contracte són els següents:
Vigència inicial:
Pròrroga:

1 any
1 any
Valor estimat

595.402,75 €
595.402,75 €
1.190.805,50 €

El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat anual de
720.437,33 €, IVA inclòs, d’acord amb el detall següent:
Pressupost total (IVA exclòs)
595.402,75 €

IVA (21%)
125.034,58 €

Pressupost total (IVA inclòs)
720.437,33 €

Aquest pressupost es desglossa en dos conceptes:
Part fixa

Part variable

Per a les tasques de neteges periòdiques, un
pressupost màxim anual de 592.638,85 €, més
124.454,16 € en concepte de 21% d’IVA
Per a les neteges puntuals (possibles serveis puntuals
de netejadors d’acord amb les previsions del punt 4 del
PPT), un pressupost màxim anual, formulat en termes
de preus unitaris, de 2.763,90 €, més 580,42 €, en
concepte de 21% d’IVA.
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Els preus màxims de licitació es concreten en els imports següents:
Part fixa

Part variable

Per a les tasques de neteges periòdiques, un
pressupost màxim anual de 592.638,85 €, més
124.454,16 € en concepte de 21% d’IVA
Segons els següents preus unitaris màxims:
- Serveis puntuals de netejador/a horari diürn (excepte
diumenges i festius): 15,02 €, més 3,15 € en concepte
del 21% d’IVA.
- Serveis puntuals de netejador/a horari diürn (festius) i
nocturn (festius i no festius): 23,82 €, més 5,00 € en
concepte del 21% d’IVA
- Serveis puntuals d’especialista horari diürn (excepte
festius i diumenges): 16,17 €, més 3,40 € en concepte
de 21% d’IVA.

I s’ha fixat d’acord amb el següent detall:
Part fixa
Costos directes
Cost/hora
treballador
(retribució
bruta,
més
càrregues socials), costos de
cobertura
d’absentisme,
uniformitat,
servei
de
vigilància de la salut i
assegurança per accidents
de treball.
Costos indirectes
Lloguer i/o amortització de
maquinària, material i articles
de
neteja,
costos
administratius i financers.

Benefici empresarial
Total

Part variable

Total

503.974,00 €

2.335,30 €

506.309,30 €

57.772,53 €
30.892,32 €
592.638,85 €

272,00 €
156,60 €
2.763,90 €

58.044,53 €
31.048,92 €
595.402,75 €

El preu del contracte s’ha determinat segons el tipus de neteja, basant-se en el
nombre d’hores i preus següents:
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 Part fixa, corresponent a les neteges periòdiques:
Hores netejador/a
horari diürn
diumenges i
festius i nocturn
(festius i no
festius)
9.611,00
22
23.704,50
43
33.315,50
65

Hores netejador/a
horari diürn
Exercici
(excepte diumenges
i festius)
2022
2023
Total

Hores especialista
horari diürn
Total hores
(excepte
diumenges i festius)
528
1.879,00
2.407,00

10.161,00
25.626,50
35.787,50

Per calcular els preus hora de la part fixa s’han tingut en compte:
o El cost salarial, d’acord amb el Conveni col·lectiu de treball del sector de la
neteja d’edificis i locals de Catalunya per als anys 2017 a 2021 (codi número
79002415012005, publicat al DOGC de l’1 d’octubre de 2018) que no fixa
desagregació per gènere. Al preu hora treballador s’han afegint els imports dels
triennis, quadriennis i altres complements en els treballadors que en tenen.
o Les despeses de cobertura d’absentisme, uniformitat, servei de vigilància de la
salut i assegurança per accidents de treball.
o El lloguer i/o amortització de maquinària, material i articles de neteja, costos
administratius i financers i marge de benefici empresarial.
o El marge de benefici empresarial.
i segons els imports del següent quadre:

Netejador/a Especialista
2022
2022
Exercici
Cost hora
Cost
absentisme
Cost
uniformitat
Cost servei
vigilància
salut

Netejador
diu i fest.
2022

11,68 €
0,76 €

12,69 €
0,82 €

19,39 €

0,07 €

Netejador
Netejador/a Especialista diu i fest.
2023
2023
2023

12,90 €
0,84 €

19,71 €

1,26 €

11,87 €
0,77 €

0,08 €

0,12 €

0,07 €

0,08 €

0,12 €

0,05 €

0,05 €

0,08 €

0,05 €

0,05 €

0,08 €

0,01 €

0,01 €

0,02 €

0,01 €

0,01 €

0,02 €

1,28 €
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Cost
assegurança
accidents
Triennis

12,57 €

13,65 €

20,87 €

12,77 €

13,88 €

21,21 €

0,53 €

0,54 €

0,53 €

0,54 €

0,53 €

0,54 €

0,42 €

0,43 €

0,42 €

0,43 €

0,42 €

0,43 €

1,60 €
0,85 €

1,60 €
0,92 €

1,60 €
1,35 €

1,62 €
0,86 €

1,60 €
0,92 €

1,62 €
1,37 €

Quadriennis
Costos
maquinària,
materials
i
administratius
Benefici

 Part variable, corresponents a les neteges puntuals:
Exercici

Tipologia A
Servei netejador/a diürn (excepte
2022-2023
diumenges i festius)
Exercici

Tipologia B
Servei netejador/a diürn diumenges i
2022-2023
festius
Exercici

Tipologia B
Servei especialista diürn (excepte
2022-2023
diumenges i festius)

Hores

Preu/hora

120

15,02 €

Hores

Preu/hora

20

23,82 €

Hores

Preu/hora

30

16,17 €

Total
1.802,40 €
Total
476,40 €
Total
485,10 €

i segons els imports del següent quadre:
Hores netejador/a

Tipologia A

Tipologia B

Tipologia C

2022-2023

2022-2023

2022-2023

Cost hora

11,68 €

19,89 €

12,69 €

Cost absentisme

0,76 €

0,82 €

Cost uniformitat

0,07 €

Cost servei vigilància salut

0,05 €

Cost assegurança accidents

0,01 €

0,76 €
0,07 €
0,05 €
0,01 €

Total costos directes

12,57 €

20,87 €

13,65 €

Costos materials i administratius

1,60 €

1,60 €

1,60 €

Exercici

0,08 €
0,05 €
0,01 €

Marge benefici

0,85 €

1,35 €

0,92 €

Preu unitari

15,02 €

23,82 €

16,17 €

El nombre estimat d’hores per serveis puntuals a realitzar durant el període de
vigència inicial del contracte (1 any), corresponent a la part variable, s’ha ampliat
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respecte al previst en exercicis anteriors en comprovar-se que, en cas de crisi
sanitària, es podrien intensificar les neteges i desinfeccions de les instal·lacions,
espais, elements i superfícies.
A efectes informatius, durant l’any 2020 no es van encarregar neteges puntuals degut
a la reducció de presència de personal a causa de la pandèmia, no obstant durant
l’any 2021 es van encarregar 25 hores de neteges puntuals. Durant l’any 2019 es van
fer 31 hores de neteges puntuals.

9) Condicions mínimes de solvència i altres requeriments exigits per presentarse a la licitació o per executar el contracte
Els requeriments i la solvència mínima exigida a les empreses per presentar-se a la
licitació s’han fixat de manera proporcional tenint en compte l’objecte i el pressupost
del contracte i, alhora, que es pugui donar compliment a les previsions del plec de
prescripcions tècniques i del plec de clàusules administratives particulars.
Concretament, s’ha previst que les empreses han d’acreditar els requeriments mínims
següents:
Mitjans d’acreditació escollits
Import mínim anual de volum de
negocis
Solvència
econòmica

Solvència
tècnica

Relació dels serveis o treballs
principals per un import anual
mínim
Indicació de les mesures
mediambientals per a l’execució
del contracte:
Certificacions EMAS, ISO 14001
o equivalents o altres mitjans de
prova que acreditin mesures de
gestió ambiental practicades a
l’empresa, amb referència, com a
mínim, al tractament de l’aigua,
l’energia, els residus, el consum,
la mobilitat i el medi urbà i natural
Indicació de la part del contracte
a subcontractar

Motivació dels requisits mínims exigits
És manté el volum mínim de negocis
previst dels serveis previst al RD
773/2015 modificat per RD 716/2019
per considerar-se adient per la
naturalesa del contracte
És manté l’import mínim dels serveis
previst al RD 773/2015 per considerarse adient per la naturalesa del contracte

Es vol assegurar que el servei es presti
amb uns requeriments ambientals
mínims

Conèixer el perfil
subcontractista

de

l’empresa
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Atès el que estableix l’article 77.1.b) de la LCSP, la solvència econòmica i tècnica
mínima requerida als apartats anteriors, es podrà acreditar, alternativament, amb la
classificació empresarial en el grup, subgrup i categories que correspongui, d’acord
amb la cl. 1.10).
Així mateix, les empreses, d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP, s’han de
comprometre a adscriure, com a mínim, els mitjans següents:

Adscripció de
mitjans
personals

La persona interlocutora ha de
tenir un mínim de 2 anys
d’experiència en tasques de
supervisió i direcció d’equips de
treball i verificació de la qualitat
del servei

Es vol assegurar que la
persona interlocutora estigui
capacitada per respondre a les
eventualitats que es presentin
en l’execució del contracte

10) Condicions especials d’execució
Atès que el personal de l’empresa realitzarà les seves tasques a les instal·lacions de la
Diputació de Barcelona, es preveuen diferents condicions especials d’execució
relatives a aspectes socials, laborals i d’igualtat de gènere respecte els treballadors
adscrits a l’execució del contracte als efectes de poder exigir al contractista, si es
considera necessari, que acrediti el seu compliment, especialment les obligacions
relatives al compliment del pagament del salari, ja que en cas de denúncia dels
representants dels treballadors, pot ser causa de resolució contractual d’acord amb les
previsions dels articles 211.1.i) i 212.1.2n paràgraf de la LCSP.
Aquestes condicions estan previstes en el Recull de Clàusules Socials aprovades per
Decret de Presidència de la Diputació de Barcelona de 12 de juny de 2017 i, encara
que no afectin el resultat final de la prestació, es considera que estan vinculades a
l’objecte del contracte, en virtut del que disposa l’article 202.1 de la LCSP en relació a
l’article 145.6 i d’acord amb la Resolució 51/2019 del Tribunal Català de Recursos
Contractuals que fa una interpretació àmplia del concepte “vinculació a l’objecte del
contracte”.
D’acord amb l’article 202 de la LCSP, en aquesta contractació es preveuen les
condicions especials d’execució següents:
Condició especial
Garantir a les persones treballadores
adscrites a l’execució del contracte, i durant
tota la seva vigència, l’aplicació i
manteniment de les condicions laborals que

Finalitat
Garantir el compliment dels convenis
col·lectius sectorials i territorials
aplicables
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estableixi el conveni col·lectiu del sector de
neteja d’edificis i locals de Catalunya. En
cas que l’empresa tingui conveni laboral
propi que millori les condicions laborals i
econòmiques es podrà acollir al conveni
propi.
Garantir la afiliació i l'alta i el pagament de
les cotitzacions en la Seguretat Social de
les persones treballadores destinades a
l'execució del contracte.
Garantir el pagament en temps i forma dels
salaris del personal adscrit al contracte
Garantir que el salari de les persones
adscrites a l’execució del contracte siguin
iguals per a dones i homes en aquelles
categories/grups professionals equivalents

Garantir el compliment de les
obligacions relatives a la Seguretat
Social
Garantir les obligacions relatives al
pagament dels salaris
Eliminar les desigualtats entre l’home i
la dona, afavorint l’aplicació de
mesures que fomentin la igualtat entre
dones i homes a la feina

11) Durada del contracte i possibles pròrrogues
La durada del contracte s’ha fixat per un termini d’un any a comptar des de l’inici de la
prestació del servei i serà prorrogable per un any.

12) Termini per adjudicar el contracte
L’adjudicació del contracte s’ha de realitzar en el termini de 2 mesos previst en l’article
158 de la LCSP.
13) Constitució de garantia provisional
En aquesta contractació no s’exigeix la presentació de garantia provisional.
14) Constitució de garantia definitiva
En aquesta contractació s’exigeix la presentació de la garantia definitiva en els termes
que preveu l’article 107 de la LCSP.

15) Termini de garantia del contracte
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En aquesta contractació no s’ha previst cap termini de garantia, atès que la prestació
del servei s’esgota amb la prestació del servei de neteja.
16) Revisió de preus
En aquesta contractació no es preveu revisió de preus en els termes que preveu
l’article 103 de la LCSP.
17) Penalitats
S’ha fixat un import diferent a les previsions que estableix l’article 193.3 de la LCSP,
atès que es considera insuficient com a mesura dissuasiva per aconseguir que el
contractista compleixi el termini total i amb les condicions previstes en el contracte.
18) Cessió del contracte
En aquesta contractació es permet la cessió del contracte en els termes que preveu
l’article 214 de la LCSP.

19) Subcontractació del contracte
En aquesta contractació es permet la subcontractació del contracte en els termes que
preveu l’article 215 de la LCSP.
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