MEMORIA JUSTIFICATIVA PER A LA CONTRACTACIÓ RESERVADA A CENTRES ESPECIALS DE
TREBALL DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE JARDINS I JARDINERES INTERIORS I EXTERIORS
DELS CENTRES DEL CONSORCI PARC DE SALUT MAR DE BARCELONA (PSMAR)
La Sra. Elisabet Izquierdo i Asensio, directora de Serveis Generals i Infraestructures del Consorci Mar Parc
de Salut de Barcelona (CMPSB i/o PSMar), proposa que s’incoï un expedient per a la contractació del
següent servei:

1.

Objecte del contracte i motivació de la necessitat a cobrir.

L’objecte del contracte consisteix en la prestació del Servei de manteniment de jardins i jardineres interiors
i exteriors dels centres del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, necessari per tal de mantenir els
espais nets i mantenir correctament els espais des del punt de vista estètic i de confort en les zones on els
pacients tenen accés ja sigui física o visualment.
L’esmentat objecte correspon al següents codis de la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractació
Pública (CPV) de la Comissió Europea:
77310000-6

“Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes”.

Atès que el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona no disposa de suficients recursos humans i materials
especialitzats per poder cobrir les necessitats objecte de la contractació anteriorment descrita, i no resulta
convenient una ampliació dels recursos existents, es proposa la contractació d’aquest servei mitjançant
una empresa externa.
La prestació del servei s’ha de desenvolupar en els següents Centres del Consorci Mar Parc de Salut de
Barcelona:
-

HOSPITAL DEL MAR
HOSPITAL DE L’ESPERANÇA
CENTRE FÒRUM DE L’HOSPITAL DEL MAR

Per Servei Manteniment de jardins i jardineres interiors i exteriors s’entendrà:
-

Treballs de tractaments fitosanitaris.
Adobat químic de plantes d’interior i d’exterior.
Neteja de plantes d’interiors.
Reg de plantes d’interior.
Neteja de jardineres dels patis i escarda manual de males herbes.
Podes i retall d’arbustos i arbrat.
Tallat de la gespa.
Eliminació de deixalles de plantes d’interior i d’exterior.
Manteniment del sistema de reg.
Reposició de plantes de temporada tant exteriors com interiors.
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2.

Lots

No, donada la naturalesa i característiques del contracte, tal i com es justifica, no resulta adient la divisió
en lots.
La realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del contracte dificultarien la
correcta execució de la gestió i la logística dels centres i obligarien a haver de sobredimensionar personal
per a la seva organització.
La realització de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte amb una mateixa empresa
per a tots els centres afavoreix sinergies des del punt de vista tècnic, quant a la supervisió, ja que els
criteris tècnics per desenvolupar la feina són els mateixos així com els procediments, els productes i
l’organització de la logística.
Per altre banda, tenir una única empresa ens garanteix que segueixen els mateixos processos i protocols
amb els mateixos productes.
Així mateix, la licitació del contracte sense divisió de lots, no implica una major dificultat tècnica en la seva
execució, per la qual cosa no s'aprecia risc de restringir la competència.

3. Durada del servei
La durada prevista del contracte serà de 3 anys, des de l’1 de desembre del 2022 fins al 30 de novembre
de 2025.
Amb possibilitat de prorrogar-ho 2 anys més, des de l’1 de desembre del 2025 fins al 30 de novembre de
2027.

4. Valor estimat del contracte:
3 Anys inicials de contracte (sense IVA):
2 Anys de pròrroga (sense IVA):
Modificacions fins a un 20 % de l'import de licitació (sense IVA):
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:

94.206,77 €
71.775,60 €
18.841,35 €
184.823,72 €

5. Pressupost base de licitació:
3 Anys inicials de contracte (sense IVA)
21% IVA
TOTAL PRESSUPOST DE LICITACIÓ

94.206,77 €
19.783,42 €
113.990,19 €

6. Justificació del cost
En la determinació del preu de licitació s’han tingut en compte l’històric de les actuacions dels darrers
mesos i els preus de mercat, on es consideren inclosos tant els costos directes, com els indirectes, des de
sous, increments de conveni, costos de subministres, maquinària i productes i altres eventuals despeses
derivades de l’execució del contracte.
La prestació del servei s’executarà mitjançant intervencions/jornades periòdiques a cadascú dels centres
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del PSMar. El número anual mínim d’intervencions d’obligat compliment i el número de treballadors que
com a mínim han de prestar el servei per a cada intervenció, és el següent:
Oficial
Operari
primera

CENTRES CONSORCI MAR PARC
DE SALUT DE BARCELONA

INTERVENCIONS ANUALS (mínimes)

HOSPITAL DEL MAR

65
una actuació a la setmana (52 setmanes/any)
i 13 intervencions de reforç

1

1

HOSPITAL DEL MAR
Ampliació a partir de gener 2024

65 *
una actuació a la setmana (52setmanes/any) i
13 intervencions de reforç

0

2

HOSPITAL DE L'ESPERANÇA

26
una actuació cada dues setmanes

1

1

CENTRE FÒRUM DE L'HOSPITAL
DEL MAR

26
una actuació cada dues setmanes

1

1

*A partir de gener del 2024, els metres quadrats de jardins i jardineres a l´Hospital del Mar es veuen
incrementats, el que justifica que el nombre d’operaris requerits per portar a tema el servei augmenti. Les
intervencions anuals seguiran sent 65, una actuació a la setmana (52 setmanes/any) i 13 intervencions de
reforç, però el nombre d’operaris prestant el servei a l’Hospital del Mar, seran 3 en comptes de 1.
Sí que continuarà venint 1 oficial de primera.
El preu unitari per cada intervenció/jornada, incloent tant els costos de personal com els de material
(productes i maquinària), és el següent:
Preu
Preu
Preu
Preu Unitari
CENTRES CONSORCI MAR
Unitari
Unitari
Unitari
IVA 21 %
Intervenció IVA 21 %
PARC DE SALUT DE
Intervenció
Intervenció
Intervenció
S/IVA
BARCELONA
S/IVA
A/IVA
A/IVA
HOSPITAL DEL MAR

HOSPITAL DEL MAR
Ampliació a partir de gener 2024

HOSPITAL DE L'ESPERANÇA

CENTRE FÒRUM DE
L'HOSPITAL DEL MAR

203,90 €

191,10 €

194,40 €

198,40 €

42,82 €

40,13 €

40,82 €

41,66 €

246,72 €

231,23 €

235,22 €

240,06 €

personal

180,00 €

37,80 €

217,80 €

productes

12,95 €

2,72 €

15,67 €

maquinària

10,95 €

2,30 €

13,25 €

personal

167,20 €

35,11 €

202,31 €

productes

12,95 €

2,72 €

15,67 €

maquinària

10,95 €

2,30 €

13,25 €

personal

180,00 €

37,80 €

217,80 €

productes

10,95 €

2,30 €

13,25 €

maquinària

3,45 €

0,72 €

4,17 €

personal

180,00 €

37,80 €

217,80 €

productes

14,95 €

3,14 €

18,09 €

maquinària

3,45 €

0,72 €

4,17 €
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DESGLOSSAMENT IMPORT ANUAL SERVEI DE JARDINERIA CMPSB
Base Imposable
CENTRES CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE
Número
Preu Unitari
Total
BARCELONA
Intervencions
Intervenció
Intervencions
Anuals
HOSPITAL DEL MAR
65
203,90 €
13.253,50 €
HOSPITAL DEL MAR Ampliació a partir de gener 2024
65
191,10 €
12.421,50 €
HOSPITAL DE L'ESPERANÇA
26
194,40 €
5.054,40 €
CENTRE FÒRUM DE L'HOSPITAL DEL MAR
26
198,40 €
5.158,40 €
182

787,80 €

35.887,80 €

IVA 21 %

Total
Intervencions
Anuals

2.783,24 €
2.608,52 €
1.061,42 €
1.083,26 €

16.036,74 €
15.030,02 €
6.115,82 €
6.241,66 €

7.536,44 €

43.424,24 €

LICITACIÓ SERVEI DE JARDINERIA CMPSB PERÍODE 3 ANYS, DES DE L’01/12/2022 FINS AL 30/11/2025
CENTRES CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE
Base
IVA 21 %
Total
BARCELONA
Imposable
HOSPITAL DEL MAR
39.760,50 €
8.349,71 €
48.110,21 €
HOSPITAL DEL MAR Ampliació a partir de gener 2024
23.807,88 €
4.999,65 €
28.807,53 €
HOSPITAL DE L'ESPERANÇA
15.163,19 €
3.184,27 €
18.347,46 €
CENTRE FÒRUM DE L'HOSPITAL DEL MAR
15.475,20 €
3.249,79 €
18.724,99 €
94.206,77 €

Mesos
Anys
HOSPITAL DEL MAR
HOSPITAL DEL MAR Ampliació a partir de gener 2024
HOSPITAL DE L'ESPERANÇA
CENTRE FÒRUM DE L'HOSPITAL DEL MAR

19.783,42 €

113.990,19 €

1
2022
1.336,39 €
509,65 €
520,14 €

12
2023
16.036,74 €
6.115,82 €
6.241,66 €

12
2024
16.036,74 €
15.030,02 €
6.115,82 €
6.241,66 €

11
2025
14.700,34 €
13.777,51 €
5.606,17 €
5.721,53 €

36
TOTAL
48.110,21 €
28.807,53 €
18.347,46 €
18.724,99 €

2.366,18 €

28.394,22 €

43.424,24 €

39.805,55 €

113.990,19 €
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En els càlculs de les anualitats a l’Hospital del Mar s’han tingut en compte les reduccions i increments
degut a les obres d’ampliació de la Fase II de l’Edifici B2.
És a dir, respecte l’any 2022, s’ha tingut en compte que en la data prevista d’inici del contracte, hi haurà
hagut una reducció de la superfície com a motiu de l’enderroc previst per les obres i per tant, en relació al
servei que s’està prestant en l’actualitat, el servei objecte d’aquest contracte, serà inferior.
A partir de gener de 2024, es continuarà prestant el mateix servei que hi haurà des de l’inici del contracte
i s’afegirà el servei necessari per a l’execució del contracte com a conseqüència de l’ampliació de nova
superfície.
En resum, a l’Hospital del Mar, en l’inici del contracte, per a cada intervenció serà necessari 1 Oficial de
primera i 1 operari. A partir de gener de 2024, per a cada intervenció serà necessari 1 Oficial de primera i
3 operaris.
Respecte la possible pròrroga pel període de 2 anys més, tenint en compte l’ampliació de superfície
prevista pel gener de 2024, l’import de la mateixa seria:
PRÒRROGA 2 ANYS LICITACIÓ SERVEI DE JARDINERIA CMPSB: 01/12/2025 - 30/11/2027
2
1
12
CENTRES CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA Base Imposable
HOSPITAL DEL MAR
HOSPITAL DEL MAR Ampliació a partir de gener 2024
HOSPITAL DE L'ESPERANÇA
CENTRE FÒRUM DE L'HOSPITAL DEL MAR

26.507,00 €
24.843,00 €
10.108,80 €
10.316,80 €
71.775,60 €

IVA 21 %
5.566,47 €
5.217,03 €
2.122,85 €
2.166,53 €
15.072,88 €

Total

2025
32.073,47 € 1.336,39 €
30.060,03 € 1.252,50 €
12.231,65 €
509,66 €
12.483,33 €
520,14 €
86.848,48 € 3.618,69 €

2026
16.036,74 €
15.030,02 €
6.115,82 €
6.241,66 €
43.424,24 €

11
2027
14.700,34 €
13.777,51 €
5.606,17 €
5.721,53 €
39.805,55 €

24
TOTAL
32.073,47 €
30.060,03 €
12.231,65 €
12.483,33 €
86.848,48 €

7. Procediment que es proposa utilitzar:
Obert (PO), ja que la quantia del seu VEC és inferior al llindar de 215.000,00 € indicat a l’esmentat article
i modificat segons Ordre HFP/1499/2021 de 28 de desembre.
Contractació reservada a centres especial de treball d’acord amb la disposició addicional quarta de la
LCSP.

8. Tramitació:
Via ordinària.

9. Classificació
Classificació com a mitjà alternatiu d’acreditació de la solvència:
Grup 0), subgrup 6, categoria 1.

10. Solvència econòmica i financera:
De conformitat amb el que disposa l’article 87 de la LCSP, la justificació de la solvència econòmica –
financera de l’empresari s’acreditarà pels mitjans següents:
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Volum anual de negocis en l’àmbit al qual es refereixi el contracte, referit al millor exercici dins dels
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 per un import igual o superior al pressupost de licitació.

11. Solvència tècnica o professional:
De conformitat amb el que disposa l’article 90 de la LCSP, la justificació de la solvència tècnica professional de l’empresari s’acreditarà pels mitjans següents:

Relació, com a mínim de 3 certificats, dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o
similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim els cinc
últims anys, en la qual se n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat dels mateixos.
Es consideren serveis de la mateixa naturalesa els que constitueixen l’objecte del contracte, a serveis de
manteniment de jardins i jardineres interiors i exteriors de centres hospitalaris de com a mínim 2.500 m2 de
zones enjardinades. Es considera que treballar en àmbit hospitalari té uns requeriments específics diferents
als d’un altre àmbit, per exemple, limitació més estricte del soroll de la maquinària per tal de respectar el
descans dels pacients, no utilització de productes fitosanitaris que puguin tenir olors perjudicials pels
pacients, etc...
Respecte la superfície a tractar, els metres quadrats especificats responen a la realitat bàsicament de
l’Hospital del Mar. Aquesta superfície suposa una gestió diferent que comporta haver de disposar de
maquinària i altres recursos específics per poder prestar el servei en condicions.
12. Previsió de Modificacions:
D’acord amb l’article 204 de la LCSP, es preveuen modificacions per un 20% del preu inicial del contracte,
en els supòsits següents:
-

Necessitat d’oferir el servei de manteniment de jardins i jardineres interiors i exteriors en un centre que
ara no sigui del PSMar i li sigui encarregada la seva gestió.

-

Reduccions del servei de manteniment de jardins i jardineres interiors i exteriors degudes a
tancaments parcials de zones d’un Centre, per tancaments d’estiu, reestructuracions de serveis,
ajustos de costos, treballs de manteniment o qualsevol imprevist que obligui a tancar una zona
determinada.

-

Finalització de la execució de més zones de l’obra d’ampliació de l’Hospital del Mar, que requeriran
dels serveis objecte del contracte.

-

Canvis de protocols, deguts a plagues en les plantes que obligui a augmentar les freqüències de
actuació.

-

Modificacions especifiques dels centres objecte del contracte que incorporin mes jardineres interiors o
exteriors o mes zones enjardinades exteriors.

13. Condicions d’execució i obligacions del contractista:
D’acord amb l’art. 202 LCSP, com a condicions especials d’execució d’obligat compliment, es proposen
les següents:
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De caràcter ambiental:
L’empresa haurà de fer una correcta gestió ambiental en l’execució del seu servei, prenent les mesures
necessàries per minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics de la
maquinària sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges, ús de productes
respectuosos amb el medi ambient i altres mesures que siguin adients a l'objecte del contracte) d’acord
amb la legislació vigent.
El compliment d’aquesta condició s’acreditarà inicialment mitjançant la presentació d’una declaració
responsable en el Sobre número 1, sens perjudici que es pugui requerir la presentació de documentació
acreditativa addicional, indicant aquelles mesures adoptades al respecte de la gestió ambiental, durant el
transcurs de l’execució del contracte.
Aquesta condició té caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà ser objecte de
penalització com a falta molt greu o causa d’extinció contractual.
14. Vocals de la Mesa de contractació:
-

Sra. Elisabet Izquierdo i Asensio, directora de Serveis Generals i Infraestructures del CMPSB.
Sr. Emili Peña Llibre, responsable d’Enginyeria i Manteniment de Serveis Generals del CMPSB.

-

15. Criteris d’adjudicació:
En primer lloc, de la proposta tècnica de licitador, es comprovarà el compliment dels requeriments bàsics
exigits al plec de prescripcions tècniques i als seus annexos. Quan una proposició no acompleixi aquests
requeriments, quedarà exclosa. Les propostes que acompleixin els requisits bàsics sol·licitats passaran a
ser valorades d’acord als següents criteris:
PUNTUACIÓ TOTAL D’UNA OFERTA (Pi): 100 punts.

1.

La puntuació total d’una oferta (Pi) serà:
Pi = PAi + PVi
Essent per a l’empresa “i”


PAi : la puntuació obtinguda dels criteris avaluables de forma Automàtica.



PVi :la puntuació obtinguda dels criteris avaluables segons Judicis de Valor.

De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte de referència, es proposen
els següents criteris d’adjudicació:


Criteris avaluables de forma automàtica (PAi) : 60 punts



Criteris avaluables segons judicis de valor (PVi): 40 punts

Els sistemes emprats per a la valoració de cadascun dels criteris d’adjudicació es descriuen a continuació:
2.

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (PAi): 60 Punts.

Conforme la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica
i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, en aquesta licitació
s’utilitzarà la fórmula per a la valoració de les ofertes econòmiques que es descriu a continuació. Aquesta
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Directriu va ser aprovada per la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya
d’acord amb les seves competències, les quals queden recollides a l’article 30 del Decret 43/2019, de 25 de
febrer, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.
De conformitat amb l’esmentada Directriu 1/2020 i l’article 146.2 de la LCSP, per a l’avaluació de les ofertes
conforme a criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules, s’utilitzaran les següents:
Es podran obtenir de 0 a 60 punts:
Import de la proposta econòmica: 60 Punts.
Es podran obtenir de 0 a 60 punts valorats de la forma següent:

Pv = Puntuació de l’oferta a Valorar
Ov = Oferta a Valorar
Om = Oferta Millor (preu de l’oferta més baixa no desproporcionada) (**)
IL = Import de Licitació
VP = Valor de Ponderació (*)
P = Punts criteri econòmic (60 punts)
(*) Per aquesta licitació s'ha pres un valor de ponderació VP = 2
(**) Les baixes presumptament desproporcionades seran les que Ov ≤ 0,90xPM, on PM és la mitjana
aritmètica de les ofertes presentades.

3.

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES SEGONS JUDICIS DE VALOR (PVi): 40 Punts.

Es valorarà la proposició tècnica en relació als criteris sotmesos a judici de valor d'acord amb els valors
numèrics establerts per a cada criteri.
Per cada criteri es tindrà en compte quina és la proposta més completa i que millor s’adapta a les necessitats
requerides pel PSMar. Aquesta serà la proposta que obtindrà la millor puntuació (no necessàriament la
màxima possible) i per comparació inversament proporcional es farà l’assignació dels punts a la resta de
licitadors.
Seguidament s'aplicarà la metodologia descrita a la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i
puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la
Generalitat de Catalunya per la valoració dels criteris avaluables segons judicis de valor, en els termes que
s’indica posteriorment.
1. S'ordenaran les diferents propostes valorades per ordre decreixent de puntuació.
2.a. A tots els criteris on alguna de les propostes aconsegueixi una puntuació igual o superior al 75% de la
seva puntuació màxima, s'aplicarà, per aquell criteri i per a totes les propostes, la fórmula següent:
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Pop = Puntuació final de l’oferta a puntuar
P = Puntuació del criteri que es valora
VTop = Valoració Tècnica de l’oferta que es puntua
VTmv = Valoració Tècnica de l’oferta millor valorada
2.b. En tots els criteris en què al menys una de les propostes aconsegueixi inicialment la puntuació màxima
atorgada al criteri, la valoració final del criteri per a totes les propostes coincidirà amb l'obtinguda inicialment
(com a conseqüència de l'aplicació de la fórmula anterior).
2.c. Per a tots els criteris en què cap de les propostes aconsegueixin inicialment una puntuació igual o
superior al 75% de la seva puntuació màxima, la puntuació final de totes les propostes coincidirà amb
l'obtinguda inicialment (ja que no s'aplicarà la fórmula anterior d’ordenació de puntuacions).
3. Un cop aplicada la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions
econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, es
consideraran propostes amb qualitat tècnica inacceptable, i per tant, seran excloses de la licitació, les que
finalment obtinguin una puntuació total (suma de puntuacions de tots els criteris) inferior al 65% de la
puntuació total dels criteris avaluables segons judicis de valor (és a dir, menys de 26,00 punts sobre els 40
totals possibles).
Es podran obtenir de 0 a 40 punts valorats de la forma següent:
DESCRIPCIÓ

PUNTS

PROJECTE DE TREBALL i ORGANITZACIÓ DEL SERVEI:
Els licitadors han de presentar una memòria descriptiva del projecte de
treball i organització del servei (màxim 15 pàgines DINA4, Arial 10, 1 espai,
inclosos annexos) aportant una descripció completa i detallada de l’organització
de la feina per a cadascú dels centres i pel conjunt del contracte.

3.1.

S’haurà d’incloure les assignacions de recursos humans i les freqüències
(respectant el mínim especificat en els plecs) que proposen per a les diferents
actuacions, i el pla de treball per a cada una de les àrees.
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Es puntuarà comparativament entre els licitadors considerant en conjunt la millor
proposta de projecte de treball i organització del servei aportada, d’acord a les
necessitats del PSMar. Aquesta serà la que obtingui més puntuació i per
comparació, la resta de propostes rebran una puntuació inversament
proporcional.

3.2

GRAU DE MECANITZACIÒ I TECNIFICACIÓ DEL MANTENIMENT DE
JARDINS I JARDINERES INTERIORS I EXTERIORS:
L’empresa ha d’aportar una memòria descriptiva (màxim 10 pàgines DINA4,
Arial 10, 1 espai) que permeti valorar el grau de mecanització i tecnificació del
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manteniment de jardins i jardineres interiors i exteriors dels Centres des del punt
de vista metodològic. Cal incloure com a mínim:
- Descripció de productes fitosanitaris a utilitzar, incloent fitxes tècniques.
-

Sistemes de reg i freqüències d’actuació proposades.

-

Eines, equips i medis materials per garantir la prestació el servei.
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Es puntuarà comparativament entre els licitadors considerant en conjunt la millor
proposta de grau de mecanització i tecnificació del manteniment de
jardins i jardineres interiors i exteriors que més s’adapti a les necessitats del
PSMar. Aquesta serà la que obtingui més puntuació i per comparació, la resta
de propostes rebran una puntuació inversament proporcional.

PLA MEDIAMBIENTAL i PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS
L'empresa ha d'exposar, amb un màxim de 8 pàgines (DINA4, Arial 10, 1 espai),
el seu Pla de vigilància mediambiental i un Pla de gestió de residus detallant les
mesures i protocols a aplicar.
3.3.

Es puntuarà comparativament entre els licitadors considerant en conjunt la millor
proposta de pla mediambiental i pla de residus aportada i que millor s’adapti a
les necessitats del PSMar. Aquesta serà la que obtingui més puntuació i per
comparació, la resta de propostes rebran una puntuació inversament
proporcional.

5

PLA DE FORMACIÓ DEL PERSONAL
L'empresa ha d'establir, amb un màxim de 5 pàgines (DINA4, Arial 10, 1 espai),
un Pla i calendari de formació de les persones treballadores, en relació el servei
objecte del contracte.
3.4.

3

Es puntuarà comparativament entre els licitadors considerant en conjunt la millor
proposta de pla de formació de personal aportada i que millor s’adapti a les
necessitats del servei objecte del contracte. Aquesta serà la que obtingui més
puntuació i per comparació, la resta de propostes rebran una puntuació
inversament proporcional.

PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

3.5.

L’empresa ha d’establir, amb un màxim de 5 pàgines (DINA4, Arial 10, 1 espai),
el Pla de Prevenció de Riscos Laborals (PPRL). Ha de presentar una memòria
de seguretat i salut
adaptada i personalitzada a les característiques
específiques i concretes del servei objecte del contracte.

3

Es puntuarà comparativament entre els licitadors considerant en conjunt la millor
proposta de pla de prevenció de riscos laborals aportada. Aquesta serà la que
obtingui més puntuació i per comparació, la resta de propostes rebran una
puntuació inversament proporcional.
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3.6.

PLA DE CONTINGÈNCIES i GESTIÓ D’INCIDÈNCIES
L’empresa ha d’exposar, amb un màxim de 5 pàgines (DINA4, Arial 10, 1 espai),
el Pla de resolució en front d’incidències com avaries de màquines, baixa
laboral del treballadors, aturades de subministres, vagues, etc. O necessitat de
reforç del servei en un moment donat.

3

Es puntuarà comparativament entre els licitadors considerant en conjunt la millor
proposta de pla de contingències, gestió d’incidències aportada i que millor
s’adapti a les necessitats del servei objecte del contracte. Aquesta serà la que
obtingui més puntuació i per comparació, la resta de propostes rebran una
puntuació inversament proporcional.

Per a tots els criteris de valoració, segons judicis de valor, el número
màxim de pàgines indicades per a cada ítem inclou annexos. En cas que
les propostes excedeixin d’aquest límit, a partir del número de pàgina
excedida no es llegirà el contingut, és a dir, no es tindrà en compte per a
la valoració de l´ítem.
TOTAL PUNTUACIÓ CRITERIS SEGONS JUDICIS DE VALOR PVi

40

16. Subcontractació:
La subcontractació només serà possible, prèvia autorització expressa per part de la Direcció de Serveis
Generals i Infraestructures del Parc de Salut Mar, sempre i quan es compleixi l’establert en l’art. 215 de la
LCSP.

17. Cessió:
Ateses les característiques del contracte l’adjudicatari no podrà cedir les prestacions de servei del present
contracte sense autorització prèvia de l’Òrgan de Contractació d’acord amb l’art. 214 de la LCSP.

18. Altre informació a incloure dins el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP):
1) Documentació addicional específica obligatòria a incloure en el Sobre Núm. 1. L’omissió d’algun dels
documents, serà motiu d’exclusió del procés de licitació:
Amb caràcter obligatori, els licitadors hauran d’aportar un declaració responsable conforme en cas de
ser adjudicatari, disposen de la següent documentació:
a)

Declaració responsable conforme, en cas de ser adjudicatari estarà en disposició de constituir
una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import igual o superior a 30.000,00 €
per sinistre per respondre suficientment dels possibles danys ocasionats, tant a les persones
com a les coses, pel seu personal o a conseqüència de la seva activitat.
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La pòlissa de responsabilitat civil s’acreditarà mitjançant certificat de la pòlissa legalitzada o còpia
compulsada de l’últim rebut pagat. Aquesta assegurança haurà de mantenir-se en vigor durant
tota la vigència del contracte.
b)

ISO 9001 (Qualitat) o equivalent.
Les empreses que tenen implantada la norma ISO 9001 significa que treballen amb un sistema
complert de gestió de la qualitat.
Donades les exigències d’aquesta normativa l’alta direcció de la empresa ha de participar en el
disseny de la política de gestió de la qualitat i dels objectius de qualitat i el seu compliment dins
d’un procés de progres continuat.
Aquest procés d’assegurament de la qualitat és tradueix i té impacte en el funcionament i en la
productivitat de l’empresa i per tant també en la millora, la capacitació i la calcificació dels seus
professionals. Al disposar de millor documentació i control dels processos, serà possible assolir
una estabilitat en el seu acompliment, reduir les pèrdues i evitar haver de repetir feines. En
definitiva els treballadors, els professionals, seran més autosuficients i més capacitats en quant
a la resolució d’incidències.
L’empresa que segueix la ISO 9001 també estableix els seus objectius tenint en compte les
necessitats dels clients, és a dir, pren consciència de la importància de la opinió dels seus clients
i dels seus requisits, els quals analitza amb l’objecte d’assolir una millor comprensió de les seves
necessitats. Els seu objectius els adaptarà d’acord amb aquesta informació i l’organització estarà
més centrada en el client.
Per tant, treballar amb empreses a les que se’ls exigeixi el disposar de la normativa ISO 9001 o
equivalent, és garantia de que la seva direcció, els seus processos i el seus objectius estiguin
centrats i enfocats a les nostres necessitats com a clients i, per tant té sentit exigir-ho, doncs
està alineat en aconseguir el millor servei associat a l’objecte del contracte.

c)

ISO 14001 (Mediambiental) o equivalent.
Les empreses que disposin d’un certificat ISO 14001 o equivalent, acrediten complir els requisits
d’un model de Gestió de Qualitat Mediambiental reconegut internacionalment, que només
s’aconsegueix disposant d’uns procediments estandarditzats sotmesos a inspeccions
periòdiques per part d’entitats homologades d’inspecció i control i d’una conscienciació proactiva
de la seva Direcció en front als problemes mediambientals
Treballar amb una empresa certificada ISO 14001 reforça el compromís del Parc de Salut Mar
de generar un major benestar social.

d)

Estar inscrit en el registre oficial d’establiment i serveis plaguicides en el Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.

e)

Estar inscrit en el registre oficial d’establiment CET (Centre Especial de Treball). Als estatuts de
l’empresa ha de constar la clàusula de Iniciativa Social que la reconeix com empresa de bens
socials sense ànims de lucre.

(*) Només es consideraran les certificacions com “equivalents” si estan recolzades en la normativa d’una
entitat reconeguda internacionalment (per exemple normes ASTM ó BSI) i certificades per un organisme
de control acreditat per auditar el compliment de dita normativa.

2) El PSMar ha adquirit una eina informàtica pròpia amb el propòsit que totes les empreses externes
mantinguin actualitzada tota la documentació relativa a la coordinació empresarial de PRL en la seva base
de dades. L'adjudicatari en cas de requerir-li, s’haurà d'adaptar obligatòriament a l'ús d'aquesta eina.
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Si hi haguessin adaptacions tècniques i / o costos associats, aquests els hauran d'assumir l'adjudicatari.
La incorporació de dades dels treballadors que es tinguin previstos per treballar en les instal·lacions del
PSMar té un cost per a l’adjudicatari de 49,00 €/any per treballador, el qual haurà d'assumir l'adjudicatari
abans de donar inici als treballs en qualsevol dels centres del PSMar.
Per tal de complir amb aquest requeriment, s’haurà de contactar abans de la formalització del contracte
amb l’empresa indicada a l’annex II d’aquesta memòria.

19. Model de Proposta Econòmica per a la valoració dels criteris de forma automàtica.
Segons Annex I d’aquesta memòria.

Barcelona, a 27 de juny de 2022

Elisabet Izquierdo i Asensio.
Directora de Serveis Generals i Infraestructures PSMar.
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Annex I. Proposta Econòmica.
MODEL OFERTA PER A LA VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
(Sobre núm. 3):
Núm. Procediment ___ /_____
DADES DE L’EMPRESA/EMPRESARI
Nom/Raó social

N.I.F.

Telèfon

E-mail

Fax

El/la Sr./Sra.
amb residència a .............................. al carrer
.............................................................. número ........ i amb NIF .................................. declara que,
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s'exigeixen per poder ser l'empresa
adjudicatària del contracte ..................................... amb expedient número ........................... es compromet
(en nom propi /en nom de l’empresa anteriorment identificada) a executar-lo amb estricta subjecció
als requisits i condicions estipulats, aplicant els imports que s’indiquen a la taula de preus unitaris.
OFERTA ECONÒMICA, és necessari donar un preu total per l’objecte del contracte (IVA inclòs),
emplenant la següent taula:

Base Imposable 3 Anys de contracte:
IVA (21%):
Total 3 Anys de contracte IVA inclòs:

.........,..... €
.........,..... €
.........,..... €

Lloc, data i signatura de la persona que formula la proposició

Segell del licitador

S’haurà de desglossar per anualitats el preu total ofert per l’objecte del contracte i el cost anual del servei
emplenant les següents taules, les quals es publicaran en format editable, per tal de facilitar els càlculs
pertinents. Les empreses que utilitzin aquest arxiu, ho faran sota la seva responsabilitat i els hi
correspon revisar que les fórmules i els càlculs aplicats són correctes.
S’ha d’indicar el preu/hora d’oficial de 1ª i el preu/hora d’operari a títol informatiu, per si cal fer ampliacions
extres de servei.
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DESGLOSSAMENT PRESSUPOST DE LICITACIÓ 3 ANYS
CENTRES CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE
BARCELONA
HOSPITAL DEL MAR

Base Imposable
(3 anys)

IVA 21 %
(3 anys)

Total
(3 anys)

2022

2023

2024

2025

Oficial
primera

operari

Preu Unitari
Intervenció
S/IVA

IVA 21 %

Preu Unitari
Intervenció
A/IVA

1

1

HOSPITAL DEL MAR Ampliació a partir de gener 2024
HOSPITAL DE L'ESPERANÇA
CENTRE FÒRUM DE L'HOSPITAL DEL MAR

INTERVENCIONS
ANUALS
(mínimes)

CENTRES CONSOSRCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA
HOSPITAL DEL MAR

-

€

-

€

-

HOSPITAL DEL MAR Ampliació a partir de gener 2024

0

2

-

€

-

€

-

HOSPITAL DE L'ESPERANÇA

1

1

-

€

-

€

-

CENTRE FÒRUM DE L'HOSPITAL DEL MAR

1

1

-

€

-

€

-

DESGLOSSAMENT IMPORT ANUAL SERVEI DE JARDINERIA CMPSB
Base Imposable
CENTRES CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE
Número
Preu Unitari
Total Intervencions
BARCELONA
Intervencions
Intervenció
Anuals
HOSPITAL DEL MAR
0
- €
- €
HOSPITAL DEL MAR Ampliació a partir de gener 2024
0
- €
- €

-

Total
Intervencions
Anuals
€
- €

IVA 21 %

-

€

-

€

HOSPITAL DE L'ESPERANÇA

0

-

€

-

€

-

€

-

€

CENTRE FÒRUM DE L'HOSPITAL DEL MAR

0

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

0

personal
€ productes
maquinària
personal
€ productes
maquinària
personal
€ productes
maquinària
personal
€ productes
maquinària

Preu Unitari
Intervenció
S/IVA

-

Preu Unitari
Intervenció
A/IVA
€
- €

-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

BI
IVA 21 % Total
Preu hora Preu hora Preu hora

IVA 21 %

-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

oficial 1ª

-

€

-

€

operari
Hores de Feina

-

€

-

€

8

productes
maquinària
productes
maquinària
productes
maquinària

-

€
€
€
€
€
€
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Annex II. Coordinació d’Activitats Empresarials.
En relació la prevenció de riscos laborals, l’empresa adjudicatària, abans de la formalització del contracte,
haurà de contactar amb l’empresa VALIDATE NETWORK, S.L. en el següent correu electrònic:
doc@validate.es, per tal d’aportar tota la documentació necessària per iniciar els treballs, objecte del
contracte.
Seguidament s’adjunta:



Model de carta de coordinació amb VALIDATE.
Relació de la documentació mínima exigida pel PSMar i a proporcionar a VALIDATE.
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CO M UNIC AT A L E S C O NT R ACT E S, S UB CO NT R AT E S I AU T Ò NO M S
Q U E D ES E N VO L U P E N ACT I VIT AT S O S E R V EI S A L E S IN ST AL· L AC I O N S
DE L CO N SO RC I M AR P AR C D E S AL UT D E B AR C ELO N A.

El Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (PSMar), segons estableix l'art. 10 del RD 171/2004, té el deure
de vigilar el compliment de la normativa en prevenció de riscos laborals per part de les empreses
contractistes, subcontractistes i autònoms que desenvolupin activitats en els seus centres de treball. Abans
de l'inici de qualsevol activitat s'ha d'exigir que aquestes acreditin documentalment el compliment.
El PSMar pretén aconseguir una millora dels sistemes de gestió de la prevenció i una major implantació de
la cultura preventiva que tingui repercussió real en la seguretat i salut dels treballadors propis i externs.
Amb la intenció de complir amb els objectius en matèria de coordinació i tenint en compte l'esforç necessari,
tant material com humà, que es requereix per controlar el flux de documentació, el PSMar, ha implantat
una plataforma externa per a la gestió de l'intercanvi d'informació i documentació, amb la finalitat
d'aconseguir un compliment eficaç, de manera sistemàtica i continuada, dels requisits exigits per la llei. La
nova gestió de la informació i del compliment documental servirà perquè les empreses concurrents
mantinguin els requisits demanats des del PSMar.
La plataforma externa és la de l'empresa VALIDATE, que serà l'interlocutor del PSMar en l'intercanvi de
documentació amb totes les empreses i autònoms que hagin de desenvolupar activitats o serveis que
suposen concurrència en els centres de treball del PSMar.
Les contractes, subcontractes i autònoms, rebran de VALIDATE la informació i els requisits exigits pel PSMar
en matèria de coordinació i oferiran i pujaran a la plataforma de VALIDATE la informació i còpies dels
documents exigits abans d'iniciar el desenvolupament de les activitats.
Per a les contractes, subcontractes i autònoms que a la data ja es troben prestant els seus serveis
en el PSMar i continuen amb el desenvolupament de les seves activitats, caldrà que es posin en
contacte amb VALIDATE per complir amb els requisits exigits abans de 15 dies naturals a comptar
des de la data d’enviament d’aquest escrit.
Les despeses de gestió que hauran d'assumir contractes, subcontractes i autònoms es concreten en:
Per a contractes de llarga durada:
 Una única quota anual de 49 € per cada treballador que hagin d'incorporar al sistema de control i
gestió d'intercanvi documental de Validate.
Per a contractes de curta durada:
 Segons el temps del servei de la contracta hi ha dos trams a escollir si així ho estimen convenient
(substitueixen a la quota de 49 € / any / treballador):
 Gestió documental continuada de 30 dies a 34 € per treballador.
 Gestió documental continuada per un període màxim de 48 hores a 19 € per treballador.
Per tot l'anterior, cal que la seva empresa es posi en contacte amb VALIDATE (doc@validate.es) i li faci
arribar la següent informació:




Nom, domicili i CIF de l'empresa.
Nom i correu electrònic de l'interlocutor amb VALIDATE.
Relació de treballadors que s'han de donar d'alta al sistema indicant els centres de treball als quals
van o poden acudir.
VALIDATE els farà arribar el contracte de servei, i un cop establerta la relació contractual:



Rebran de VALIDATE la informació i documents que el PSMAR ha fer-li arribar en concepte
d'empresa externa.
Rebran de VALIDATE els requisits exigits pel PSMAR per accedir als diferents centres de treball.
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Pujaran a l'aplicació web subministrada per VALIDATE els documents exigits per PSMAR.
VALIDATE confirmarà que els documents compleixen amb els requisits marcats per PSMAR i els
aprovarà o rebutjarà segons correspongui.
VALIDATE els avisarà d'aquells documents que hagin de renovar.

Signat:

Signat:

Elisabet Izquierdo i Asensio
Directora de SSGGiI PSMar.

Jose Mª Ramada Rodilla
Cap del Servei de Salut Laboral PSMar
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RE L AC IÓ D E L A D O C UM ENT AC I Ó M ÍNIM A E XIG ID A P E L P SM AR I A
PR O PO R CIO N AR A V AL I D AT E





















Certificat d'Aptitud Mèdica dels treballadors segons els treballs que realitzaran a les instal·lacions
del PSMar. (Treballs en alçada, manipulació de càrregues, moviments repetitius, postures forçades,
PVD, etc.)
Certificat de la Formació en PRL (per cada treballador) sobre els regs específics de les activitats de
l'empresa segons article 19 de la LPRL. Emès per Entitat acreditada o signat per Tècnic de PRL.
Mútua d'Accidents de Treball i Malalties Professionals. Còpia del contracte més el rebut de
l'anualitat vigent, o certificat de la Mútua conforme l'empresa té subscrit el servei.
Recurs Preventiu. Declaració que especifiqui el nom de la persona designada / assignada com a
coordinador / a o com a recurs preventiu.
Recurs Preventiu Justificant de la formació específica del treballador designat com a recurs
preventiu.
Relació dels treballadors que realitzaran treballs en les instal·lacions del PSMar.
Còpia dels últims TC-2, en cas de personal pertanyent a un altre país s'adjuntés documentació
acreditativa.
Informació als treballadors, Justificant de recepció de la informació (signada per cada treballador)
dels documents següents:
 “Fitxa informativa de Riscos, mesures preventives i pautes d’actuació en cas d’emergència”.
 “Coordinació d'activitats preventives. Informació a les empreses: Mesures i actuacions en cas
d'emergència "document annex als Plans d'Autoprotecció de cada un dels centres de treball del
PSMar, proporcionada pel PSMar.
Còpia DNI o document acreditatiu d'identitat, els treballadors que hagin d'accedir a les nostres
instal·lacions.
Còpia vigent del TC-2, on figurin els treballadors que van a realitzar els treballs en les nostres
instal·lacions, en cas de personal pertanyent a un altre país s'adjuntés documentació acreditativa.
Còpia d'una acta de reunió del comitè de seguretat i salut, en cas de disposar-ne.
Si en el seu treball ha d'utilitzar carretó, plataforma elevadora, gòndola, etc. s'haurà de lliurar certificat
de formació específic per a ús d'equips.
Si en el seu treball han d'utilitzar productes químics (gasos i / o líquids) s'haurà de lliurar el nom dels
productes químics utilitzats i la seva FDS. La FDS dels productes químics sempre estarà disponible
i a l'abast dels treballadors.
Relació dels equips de treball a utilitzar en els centres del PSMar.
Declaració signada de disposar l'adaptació al R.D. 1215/1995 de totes les màquines i equips
anteriors al gener a 1995.
Declaració CE de conformitat de cadascuna de les màquines i / o equips de treball utilitzats en els
centres del PSMar.
Pla de revisió i manteniment en funció de les característiques de cada equip deixant constància
documental del seu compliment.
Declaració signada que els equips de treball i / o màquines estan en les adequades condicions
d'ús, els usuaris tenen formació teòric / practica en el seu ús i els treballadors tenen autorització d'ús
dels equips.
Amb caràcter mensual: Registre Investigació d'accidents.

Per a empreses com ara l'empresa de Neteja, la de Manteniment o la que porta la Cuina, és indispensable
assegurar la correcta immunització dels treballadors en diferents aspectes i assegurar protecció enfront de
les següents malalties:
• Xarampió
• Rubèola
• Parotiditis varicel·la
• Hepatitis B.
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Els treballadors de l'empresa de manteniment, a més:


Certificat de correcta immunització front tètanus.

També per a contractacions d'obres, cal més documentació com:


Estudi de Seguretat.

Per a la contractació del control de plagues:
 Carnet de manipulador productes fitosanitaris.
Per a les empreses de restauració:
 Carnet manipulador aliments.
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