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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE I ACORD D‘INCOACIÓ I APROVACIÓ DE
L’EXPEDIENT
Contracte de serveis
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Expedient: S-1656/19 (ICGC-2020-00004)
Procediment Obert
Títol: Servei de recepció i consergeria a les dependències del Centre de Suport Territorial
Pirineus (CSTP) de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)

1. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte
El pressupost base de licitació del present contracte és de 35.058,27€ i es desglossa de la
manera següent:
Pressupost:
Import total de l’IVA (21%)
Pressupost base de licitació (IVA inclòs)

28.973,78€
6.084,49€
35.058,27€

Aquest pressupost s’ha fixat en base a un preu unitari per hora de servei (17,21€) multiplicat
pel número d’hores previstes de servei, que en aquest cas s’ha fixat en 1.684, obtenint un
total de 28.973,78€ (IVA no inclòs). Per elaborar aquest pressupost s’han tingut en compte
les previsions de l’article 100.2 de la LCSP, considerant els costos directes i els costos
indirectes, així com el benefici industrial.
Atès que el contracte preveu la possibilitat d’una pròrroga i, de conformitat amb l’article 101
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, “LCSP”),
el valor estimat del contracte és de 59.186,34€ (IVA no inclòs), d’acord amb el següent
desglossament:
Pressupost (IVA no inclòs)
Import de les pròrrogues previstes
(17,21€/hora per una estimació de 1.708
hores)*
Import de les hores addicionals previstes
(període inicial + possible pròrroga)

28.973,78€
29.386,71€

825,86€

TOTAL VALOR ESTIMAT
59.186,34€
* Atès que no es té coneixement del calendari laboral que correspon a l’exercici 2021, s’ha fet
una estimació d’hores que supera a les de l’exercici 2020. No obstant, s’ajustarà al calendari
en cas que es prorrogui el contracte.
2. Necessitat, idoneïtat del contracte i eficiència en la contractació
Aquesta Subdirecció considera necessària i idònia la celebració del contracte esmentat a
l’encapçalament, partint de les justificacions següents:
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L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (en endavant, “ICGC”) disposa d’una seu a la
ciutat de Tremp, el Centre de Suport Territorial Pirineus (en endavant, “CSTP”).
En el CSTP es realitzen activitats relacionades amb la geologia en les seves diverses
vessants i l’edafologia. Així mateix, el CSTP és la seu científica del projecte de Geoparc
Conca de Tremp – Montsec. Aquestes activitats científic-tècniques generen un nombre molt
important i creixent de visites al CSTP, les quals es veuen molt incrementades amb les
jornades i exposicions que es realitzen al Centre.
Addicionalment, a la zona dels Pirineus on es localitza el centre, no existeixen sales d’actes i
de reunions de les dimensions i les especificitats de les que disposa el CSTP, de manera que
la seva utilització es facilita a l’Administració, i també a centres de recerca i a entitats actives
al territori en matèries relacionades amb les activitats de l’ICGC, el que incrementa el número
de visites que rep el CSTP.
Per aquests motius, aquesta Subdirecció considera necessària i adequada la contractació
dels serveis indicats anteriorment.
3. Insuficiència de mitjans
L’ICGC no disposa de personal propi per realitzar les tasques de recepció i consergeria
d’aquest centre i, per tant, necessita contractar-les amb una empresa externa especialitzada.
4. Condicions especials d’execució
De conformitat amb allò indicat a l’article 202 de la LCSP, és condició especial d’execució,
mantenir l’equip de treball assignat a l’execució del contracte descrit als plecs, sense que
procedeixi suspendre o extingir els seus contractes de treball, excepte les suspensions o
extincions conseqüència de la voluntat de la persona treballadora o d’acomiadaments
disciplinaris.
Així mateix, de conformitat amb l’apartat Y del quadre de característiques del contracte, en
relació amb la clàusula trenta-tresena, lletra j del PCA, també es consideren condicions
especials d’execució les previsions indicades en l’esmentada clàusula.
En el mateix sentit, segons indica la clàusula trenta-tresena, lletra e) del PCA, també es una
condició especial d’execució del sotmetiment de l’empresa contractista a la normativa
nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades, en concret, a la Llei
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets
digitals i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de les
seves dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.
Aquestes condicions d’execució tenen la consideració d’obligació essencial del contracte de
tal manera que el seu incompliment podrà donar lloc a la resolució del contracte atenent a allò
previst a l’article 211.1 f) de la LCSP.
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5. Criteris de solvència tècnica o professional i econòmica i financera
Els criteris de solvència exigida a les empreses per presentar-se a la licitació s’han fixat tenint
en compte l’objecte i el pressupost del contracte, i, alhora, perquè es pugui donar compliment
a les previsions del plec de prescripcions tècniques particulars i del plec de clàusules
administratives.
Concretament, s’ha previst que les empreses acreditin els següents requeriments:

x

Solvència econòmica
-

x

Article 87.1.a) LCSP: Volum anual de negoci de l’empresa licitadora referit a l’any
de major volum de negoci dels darrers tres anys per un import mínim de 59.186,34
euros, quantitat que coincideix amb el valor estimat del contracte

Solvència tècnica o professional

- Article 90.1 lletra a) LCSP: Relació dels principals serveis realitzats durant els darrers
tres anys que inclogui: descripció, import, dates i destinatari, públic o privat. Els
serveis o treballs esmentats han d’estar relacionats amb la temàtica a què fa
referència el plec de prescripcions tècniques. Els serveis o treballs efectuats s’han
d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el
destinatari sigui una entitat del sector públic, o quan el destinatari és un subjecte
privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat,
mitjançant una declaració de l’empresari. Es considerarà imprescindible per acreditar
la solvència en aquest punt que l’import acumulat en l’any de major execució sigui
igual o superior al 70% del valor estimat del contracte (41.430,44€).
-

Article 90.1 lletra b) LCSP: Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques,
integrades o no en l’empresa, participats en el contracte, especialment aquells
encarregats del control de qualitat. L’acreditació es farà de la forma indicada en
l’apartat G.2 del quadre de característiques del PCA.

6. Criteris de valoració
L’avaluació de les propostes es realitzarà mitjançant una pluralitat de criteris, atès que
d’acord amb allò indicat a l’article 145.3 g) LCSP, el preu no és l’únic factor determinant de
l’adjudicació. En aquest sentit, el major pes en la puntuació final el tindran els criteris
avaluables de forma objectiva front els criteris avaluables mitjançant judicis de valor.
En concret, es valoraran els següents aspectes:
-

La ponderació dels criteris sotmesos a un judici de valor s’ha establert com a
màxim en 20 punts “Descripció i organització dels serveis”. Atès que una
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puntuació baixa afectaria a la qualitat del servei objecte d’aquest contracte, s’ha
fixat una puntuació mínima de 10 punts en aquest apartat. Aquelles proposicions
que no arribin a la puntuació mínima s’entendrà que no tenen una qualitat tècnica
suficient per porta a terme el contracte i no podran passar a la fase següent
(valoració automàtica).
-

Proposta econòmica: màxim 68 punts.

-

Formació addicional del personal que executa contracte: màxim 2 punts.

-

Foment de l’estabilitat i qualitat laboral: màxim 10 punts. Cal fer especial incidència
en aquest àmbit atès que un dels criteris d’adjudicació a valorar és el percentatge
d’increment salarial (incloent tots els complements salarials que resultin
d’aplicació) del personal adscrit a l’execució del contracte amb una puntuació
màxima de 7 punts.

El contracte té per objecte un servei que es pot qualificar de mà d’obra intensiva on el cost del
personal representa una part considerable del cost total del contracte. Així mateix, el sector
laboral en el qual s’enquadra la prestació està caracteritzat per la presència de condicions
laborals (en particular, salaris) molt inferiors respecte a d’altres sectors. En aquest sentit, es
considera que la millora de les condicions salarials de les persones que executaran el
contracte suposarà incrementar la qualitat de la prestació alhora que permetrà millorar la
qualitat de la prestació.
7. Justificació sobre la manca de divisió en lots.
De conformitat amb allò previst per l’article 99 LCSP, l’objecte d’aquest contracte no és
divisible.

CPISR-1 C
Xavier
Berástegui
Batalla

Signat digitalment
per CPISR-1 C Xavier
Berástegui Batalla
Data: 2019.11.14
15:27:53 +01'00'

Xavier Berástegui i Batalla
Subdirector General Adjunt de Geologia i Suport a la Legalitat
8. Iniciació i contingut de l’expedient de contractació
1. Vist l’informe justificatiu anterior sobre la necessitat del contracte i les dades incloses a
l’encapçalament, d’acord amb l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, pel que
s’aprova la Llei de Contractes del Sector Públic, (en endavant, “LCSP”), aquesta Direcció
considera necessària i idònia la celebració del contracte exposat a l’encapçalament del
present document.
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2. Així mateix, d’acord amb l’establert per l’article 116 de la LCSP, s’acorda INCOAR
l’expedient de contractació al que s’incorporen els documents següents:
-

Memòria justificativa del contracte.
Plec de clàusules administratives particulars
Plec de prescripcions tècniques
Comanda justificativa de l’existència i retenció de crèdit adequat i suficient.

3. Justificació del procediment: per procediment obert de conformitat amb allò que disposen
els articles 156 a 158 de la LCSP.
4. Tractament de dades personals: el tractament de dades de caràcter personal que afecta a
aquest contracte es realitza amb la finalitat de gestionar el control d’accés i el registre
d’entrades i sortides a les instal·lacions de que disposa l’ICGC al CSTP a Tremp.
9. Aprovació de l’expedient de contractació
Finalment, completat l’expedient de contractació a la vista de totes les actuacions anteriors, i
d’acord amb l’article 117 de la LCSP, aquesta Direcció acorda:
-

APROVAR l’expedient de contractació i tota la documentació adjunta al mateix.
DISPOSAR l’obertura del procediment de licitació.
APROVAR la despesa.

CPISR-1 C Jaume
CPISR-1 C
Jaume Massó Massó i
Cartagena
i Cartagena
2019.11.14
16:57:14 +01'00'

Jaume Massó i Cartagena
Director
P.D. 2 d’abril de 2014 (DOCG núm. 6601, de 10 d’abril de 2014)
Barcelona, 14 de novembre de 2019
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