STM - jbo
Gestiona 2740/2020 A142.00

Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE DE SERVEIS CONSISTENT EN LA
NETEJA DELS DIFERENTS EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS
1. Naturalesa i extensió de les necessitats.
La naturalesa del contracte és la prestació dels serveis consistents en la neteja dels
diferents edificis, locals i dependències municipals de l’Ajuntament de Sant Carles de
la Ràpita. La prestació dels servei inclou, els serveis ordinaris o generals, que són els
programats, i els serveis extraordinaris, que són els treballs fora de programa, els
quals estan vinculats a festes ciutadanes o culturals, o especials com ara neteges
d’obra, neteges per a actes no habituals, o altres per circumstàncies imprevistes.

Adreça
Plaça de Carles III, 13
Plaça de Carles III, 13
Avinguda de Jacint Verdaguer, 4
Parc de Garbí
Plaça de Carles III, 34
Avinguda del Sagrat Cor
Carrer de Perot lo Cantador, 1
Carrer de Méndez Núñez,
Avinguda de la Constitució, 66
Avinguda de la Constitució, 66
Avinguda de la Constitució, 66
Avinguda de la Constitució, 66
Carrer de Sant Sebastià, 47
Avinguda de la Constitució, 64
Carrer de Perot el Cantador, 1
Carrer del Convent, 2
Avinguda dels Alfacs 3
Carrer de Sant Isidre, 128
Plaça d'Agustí Vizcarro, 1
Carrer del Montsià, 54
Avinguda del Doctor Torné, 41
Avinguda del Doctor Torné, 41
Parc de Garbí
Carrer del Bisbe Aznar, 56
Avinguda de Jacint Verdaguer, 4
Carrer de Sant Tomàs
Carrer del Val de Zafan, 70
Avinguda dels Esports
Platges de Garbí i de les Delícies
Avinguda de la Constitució, 66
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Edifici
Casa consistorial
Comissaria de la Policia Local
Serveis socials
Oficina de turisme
Jutjat de Pau
Dependències de la Brigada Municipal
Centre Obert
Escola Horta Vella
Escola Carles III – Edifici 1
Escola Carles III – Edifici 2
Escola Carles III – Edifici 3
Escola Carles III – Edifici 4
Escola de música
Camp d’aprenentatge
Centre cultural “El Maset”
Espai d'entitats
Pavelló firal
Església Nova
Museu de la Mar de l’Ebre
Biblioteca municipal “Sebastià Juan Arbó”
Pavelló poliesportiu
Pista Annexa
Piscina municipal
Pista poliesportiva -PatíCasal municipal del jubilat
Edifici carrer Sant Tomàs
Auditori municipal
Serveis higiènics parada de bus
Serveis higiènics platges
Menjador Carles III
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Codi
ED01
ED02
ED03
ED04
ED05
ED06
ED07
ED08
ED09
ED10
ED11
ED12
ED13
ED14
ED15
ED16
ED17
ED18
ED19
ED20
ED21
ED22
ED23
ED24
ED25
ED26
ED27
ED28
ED29
ED30

INFORME TECNIC

Els serveis ordinaris o generals s’estenen als següents centres:
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2. Codificació segons el Reglament Europeu del Vocabulari Comú dels
Contractes Públics.
Neteja dels edificis, locals i equipaments municipals amb codi CPV:
909100009 Servicios de limpieza
909110006 Servicios de limpieza de viviendas, edificios y ventanas
909112008 Servicios de limpieza de edificios
909113009 Servicios de limpieza de ventanas
909190002 Servicios de limpieza de oficinas, escuelas y equipo de oficina
909191003 Servicios de limpieza de equipo de oficina
909192004 Servicios de limpieza de oficinas
909193005 Servicios de limpieza de escuelas

L’Ajuntament no disposa dels mitjans tècnics i humans necessaris per realitzar el
treball, i per tant es considera necessari la contractació d’una empresa externa per la
realització dels mateixos, considerant que l’actuació que es pretén contractar és
adequada a la finalitat que es persegueix.
5. Elecció del procediment.
La licitació es tramitarà atès el seu valor estimat per procediment obert, a més d’acord
amb la LCSP, serà harmonitzat. La forma de tramitació serà ordinària.
6. Durada – pròrroga.
Respecte la durada del contracte es proposa sigui de 2 anys prorrogable de mutu
acord entre les parts sempre que la durada total no excedeixi de 4 anys.
7. Justificació del pressupost base de licitació.
Es preu s’estableix per un import anual total de 373.243,75 euros, més 78.381,19
euros d’IVA, essent l’import total de 451.624,94 euros (IVA inclòs), a la baixa.
El preu es determina a partir de les següents referències:

Cost directe
maquinària

Cost directe
personal

Cost directe
productes,
consumibles
i altres

Despeses
generals i
benefici
industrial

Total

Total + IVA
(21%)
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4. Insuficiència de mitjans.
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Donada la naturalesa del servei no es contempla cap altra limitació a la
subcontractació que les especificades a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (LCSP).

INFORME TECNIC

3. Subcontractació.
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4.500,00 € 308.757,19 €

35.725,72 €

24.260,84 €

373.243,75 € 451.624,94 €

S’ha tingut en compte els salaris de les persones empleades objecte de subrogació
per a l’execució del contracte i que formen part del preu del contracte, segons el
conveni col·lectiu de treball del sector de la neteja d’edificis i locals de Catalunya per
als anys 2017 a 2021 aplicant el percentatge de dedicació de la seva jornada, els
mitjans auxiliars i materials necessaris per a la prestació del servei, les despeses
generals i benefici industrial.
8. Valor estimat.

9. Subrogació de personal.
En compliment del Conveni col·lectiu de treball del sector de la neteja d’edificis i locals
públics de Catalunya (codi núm. 79002415012005), si l’adjudicatari dels serveis
convocats, és un contractista diferent de l’actual, aquest es subrogarà, en el moment
de fer-se’n càrrec de la seva prestació, en la titularitat empresarial dels contractes de
treball vigents amb els treballadors en actiu que integren la plantilla que l’actual
contractista, l’empresa EULEN, SA.
A aquests efectes s’imposa legalment a l’adjudicatari actual, l’obligació de facilitar la
informació sobre les condicions dels contractes dels treballadors als quals afecti la
subrogació que sigui necessària per permetre una avaluació exacta dels costos
laborals que implica aquesta mesura.
L’esmentada subrogació de personal entre l’empresa sortint i la nova empresa entrant
es produirà en els termes i condicions que contempla el Conveni esmentat.
10. Criteris de solvència tècnica o professional i/o classificació.
Es considera adequada i suficient l’acreditació de la solvència econòmica i financera
de l’empresari de conformitat amb la LCSP mitjançant:
-

Assegurança de responsabilitat civil per un import mínim de cada risc de:
Capital assegurat per sinistre: 300.000 €
Capital assegurat per víctima: 150.000 €
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Tot referit al moment anterior de confeccionar la present memòria.
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El mètode de càlcul utilitzat és el preu habitual del mercat dels serveis a contractar,
que engloba la totalitat de l’objecte del contracte, tenint en compte els costos salarials,
corresponen tots a la categoria de netejador/ora, peó i supervisor/ora encarregat/da
general segons el conveni col·lectiu de treball del sector de la neteja d’edificis i locals
de Catalunya per als anys 2017 a 2021 aplicant el percentatge de dedicació de la seva
jornada, els mitjans auxiliars i materials necessaris per a la prestació del servei.

INFORME TECNIC

El valor estimat del contracte, atès el termini total de quatre anys, és de 1.492.975,00 €
(IVA exclòs).
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Es considera adequada i suficient l’acreditació de la solvència tècnica i professional
mitjançant els criteris i nivells establerts a la LCSP següents:
Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o
gestió mediambiental:
-

Gestió mediambiental ISO 14001, EMAS o equivalent

-

Sistema de Gestió de la Qualitat ISO9001 o equivalent

-

Gestió de la salut i seguretat en el treball OSHAS18001 o equivalent

Grup: U Serveis Generals

-

Subgrup: 1 Serveis de neteja en general

-

Categoria: 3 Quantitat igual/superior 300.000 € inferior a 600.000 €

D’acord amb l’article 145 de la Llei LCSP, l’adjudicació del contracte s’efectuarà
utilitzant una pluralitat de criteris sobre la base de la millor relació qualitat/preu.
Així doncs es proposa que els criteris per a l’adjudicació siguin, sobre una puntuació
màxima de 100, els següents:
Criteris avaluables mitjançant la formulació de judicis de valor (25 punts)
Els licitadors redactaran una memòria tècnica d’extensió màxima de 10 fulls a doble
cara justificant els aspectes a avaluar seguint l’ordre estricte dels punts enumerats.
El no compliment d’aquestes instruccions comportarà l’exclusió del procediment de
licitació.
Seran avaluats mitjançant la formulació d'un judici de valor els següents criteris:

A. Memòria tècnica descriptiva del funcionament del servei que es proposa.
Fins un màxim de 12 punts.
- Descripció general del servei ordinari de neteja dels edificis amb indicació
detallada dels recursos aplicats, activitats, freqüències, horaris, que permeti de
forma clara poder valorar l’organització prevista per a la realització del servei.
- Programa de treball de les activitats dels especialistes amb indicació de les
tasques, dels recursos humans, dels mitjans materials i de les periodicitats per
centres.
- Programa de mobilitat del personal del servei de neteja, de manera que reveli
una bona planificació de desplaçaments i recorreguts als centres de treball. Els
licitadors han de presentar per a la seva valoració, una proposta d’assignació
de personal per cadascun dels edificis que inclogui un pla concret de la càrrega
de treball, horari i forma de desenvolupament de les seves activitats, amb la
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11. Criteris d’adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat- preu.
Desempat. Baixa temerària.
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O bé, podrà acreditar la solvència amb la classificació següent:
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finalitat que pugui ser conegut i controlat pels tècnics de l’Ajuntament, sense
perjudici de l'obligació que té el contractista de racionalitzar els recursos i vetllar
pel correcte desenvolupament del servei. Cal detallar la càrrega setmanal
d’hores de servei que es proposa, on es tindrà en compte els mínims exigits.
- Sistema de petició, enviament, recepció i magatzematge del material que
s’utilitzi en el servei de neteja.
- Metodologia de resposta davant de situacions no programades, però que es
troben dins de les possibles peticions del municipi de cara a l’empresa
adjudicatària. Com poden ser els casos d’incidències urgents, treballs
imprevistos o festes populars.
- Planificació d’actuacions especifiques per a les neteges a fons a cada centre.

12
8
5
0

B. Organització i planificació del servei. Fins un màxim de 8 punts.
-

Descripció del sistema de comunicació previst entre l’empresa i l’Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita per resoldre els problemes diaris, les incidències i
treballs imprevistos.
Descripció del personal de supervisió i encarregat/da destinat a l’organització
del servei.
Mètodes concrets de control intern i del servei.
Les propostes seran valorades atenent al seu grau de desenvolupament,
coherència amb el tipus d'encàrrec. Així mateix es valorarà la idoneïtat de les
propostes, l’organització, la claredat en l’exposició i qualitat.

S'atorgarà la puntuació en funció dels següents paràmetres o fraccions en el seu
conjunt:
Exhaustiva i coherent
Correcte i coherent
Bàsica però poc rellevant
Sense descripció, descripció incoherent o inadequada

8
5
3
0

C. Pla de qualitat del servei. Fins un màxim de 5 punts.
-

Proposta de mesura de satisfacció de l’usuari final del servei.
Model de documentació a presentar als responsable de contracte i/o dels
centres (presentat a banda com annex a la memòria tècnica).
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Exhaustiva i coherent
Correcte i coherent
Bàsica però poc rellevant
Sense descripció, descripció incoherent o inadequada
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S'atorgarà la puntuació en funció dels següents paràmetres o fraccions en el seu
conjunt:

INFORME TECNIC

Les propostes seran valorades atenent al seu grau de desenvolupament,
coherència amb el tipus d'encàrrec. Així mateix es valorarà la idoneïtat de les
propostes, l’organització, la claredat en l’exposició i qualitat.
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Les propostes seran valorades atenent al seu grau de desenvolupament,
coherència amb el tipus d'encàrrec. Així mateix es valorarà la idoneïtat de les
propostes, organització, claredat en l’exposició i qualitat.
S'atorgarà la puntuació en funció dels següents paràmetres o fraccions en el seu
conjunt:
Exhaustiva i coherent
Correcte i coherent
Bàsica però poc rellevant
Sense descripció, descripció incoherent o inadequada

5
2
1
0

La puntuació total de “Criteris avaluables mitjançant la formulació de judicis de valor”
serà la suma de la puntuació obtinguda en cadascun dels apartats.
Automàtics (75 punts)

essent,
P: Puntuació obtinguda
Ov: Oferta econòmica corresponent al licitador que es valora
Om: Oferta més econòmica
Pl: Preu de licitació

B. Millora de preu/hora per a serveis extraordinaris. Fins a un màxim de 20
punts.
Els preus oferts pels licitadors hauran de ser inferiors a: 20,00 €
L'oferta més econòmica que no s'hagi declarat anormal o desproporcionada, rebrà la
puntuació màxima de 20 punts. La resta d'ofertes que no s'hagin declarat anormals o
desproporcionades, rebran una puntuació inversament proporcional a la de l'oferta
més econòmica, d'acord a l'aplicació de la següent fórmula:
P = 20x[(1-(Ov-Om/PL))x1/3]
essent,
P: Puntuació obtinguda
Ov: Oferta econòmica corresponent al licitador que es valora
Om: Oferta més econòmica
Pl: Preu de licitació
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P = 55x[(1-(Ov-Om/PL))x1/3]
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L'oferta més econòmica que no s'hagi declarat anormal o desproporcionada, rebrà la
puntuació màxima de 55 punts. La resta d'ofertes que no s'hagin declarat anormals o
desproporcionades, rebran una puntuació inversament proporcional a la de l'oferta
més econòmica, d'acord a l'aplicació de la següent fórmula:

INFORME TECNIC

A. Oferta econòmica. Fins un màxim de 55 punts
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La utilització d’una formula que moduli la puntuació de forma lineal, permet que, a
partir d’una certa reducció del preu, la puntuació no incrementi tant com amb una
formula lineal. Això dona resposta a una de les novetats de la nova LCSP (art. 145)
segons la qual, els criteris d’adjudicació no només es centraran en valorar pel preu,
sinó que cal incloure altres criteris com la qualitat (inclòs el valor tècnic, les
característiques estètiques i funcionals, l'accessibilitat, les característiques socials,
mediambientals e innovadores, i la comercialització), l'organització i qualificació i
experiència del personal adscrit al contracte i el servei postvenda i l’assistència tècnica
i condicions d’entrega.
Desempat
Com a criteri de desempat es proposa que s’adoptin els següents:

No es proposen altres supòsits de baixa temerària que els contemplats en l’article 85
del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de
la Llei de contractes de les administracions públiques.
12. Justificació en cas de no divisió en lots.
Aquesta prestació no es divideix en lots, la qual cosa resta justificada d’acord amb les
següents motivacions:
Inviabilitat econòmica de la divisió de lots, per tal de promoure l’eficiència econòmica
en els processos d’obtenció de bens, serveis i subministraments per al sector públic,
evitant així la duplicitat de medis materials, medis personals (empleats, tallers, naus,
etc).
Un altre aspecte per no considerar fer lots, és la necessitat de coordinar l’execució de
les diferents prestacions, ja que pot provocar conflictes de competència entre els
serveis.
Tot plegat dificulta la correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic, motiu
vèlid per justificar la no divisió en lots de l’objecte del contracte prevista a l’article 99.3
de LCSP.
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Baixa temerària
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a. Percentatge superior de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió
social en la plantilla de cadascuna de les empreses; en cas d’igualtat ha de
prevaldre el nombre més alt de treballadors fixos amb discapacitat en plantilla, o el
nombre més alt de persones treballadores en inclusió en la plantilla.
b. Percentatge inferior de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les
empreses.
c. Percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les
empreses.
d. El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un
desempat.

INFORME TECNIC

Quan després d’efectuar la ponderació de tots els criteris de valoració establerts, es
produeixi un empat en la puntuació atorgada a dues o més ofertes, es resol mitjançant
l’aplicació per ordre dels criteris socials següents, d’acord amb l’article 147.2 de la
LCSP, referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes:
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13. Modificació del contracte.

Es preveu que el contracte pugui ésser modificat a la baixa quan l’Ajuntament ho
consideri oportú per la disminució de freqüències de neteja en alguns centres, derivat
de l’evolució de la pandèmia de la Covid-19. L’import de la baixa expressat per centres
com a percentatge sobre el preu d’adjudicació s’expressarà en el Plec de condicions
tècniques.
14. Condició especial d’execució.
Com a condició especial d’execució es proposa la garantia de la seguretat i la
protecció de la salut al lloc de treball i el compliment dels convenis col·lectius sectorials
i territorials aplicables.
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Sant Carles de la Ràpita, a la data indicada a la signatura
L’arquitecte tècnic, Jordi Balagué Ortiz

INFORME TECNIC

De conformitat amb l’establert a l’article 117 de la LCSP, l’expedient de contractació es
porta a terme mitjançant tramitació anticipada, amb càrrec als pressuposts de l’exercici
de 2021, donat que la prestació a de portar-se a terme el següent exercici
pressupostari.
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15. Existència de crèdit.

