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INFORME PROPOSTA JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ
MITJANÇANT TRÀMIT D’EMERGÈNCIA DEL SERVEI DE NETEJA I SALUBRITAT DE LA
RESIDÈNCIA DE GENT GRAN LLAR SANT JOSEP, CENTRE PROPI DE LA DIRECCIÓ
GENERAL DE L’AUTONOMIA PERSONAL I LA DISCAPACITAT AL MUNICIPI DE
LLEIDA
FETS
Primer.- La mercantil FERROSER, empresa que forma part del grup FERROVIAL amb NIF
A28672038 i domicili social a Madrid va ser l’adjudicatària del contracte de Serveis de
Neteja, bugaderia i altres serveis de la Residència per a gent gran “Llar Sant Josep” a Lleida
(Exp: BE 2017 122). En data 1 d’abril de 2018 el representat legal de la mercantil va signar
el contracte.
L’adjudicatària es va comprometre a realitzar les prestacions objecte de contracte amb
estricta subjecció a les condicions que es fixen en el contracte, el plec de clàusules
administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques i altres documents que es va
comprometre d’acord amb la clàusula primera de l’esmentat contracte.
El termini d’execució va ser des de l’endemà de la signatura del contracte fins el 31 de
desembre de 2019.
En data 18 de gener de 2019, s’inicien els tràmits de l’expedient de pròrroga. En data 18 de
febrer de 2019, es registra al Registre de Serveis Centrals del Departament una
comunicació per part de FERROSER en la qual manifesten la seva voluntat de no signar la
pròrroga proposada. (Nº registre: 0406/8861/2019).
Al mateix temps l’empresa FERROSER va comunicar al Servei de Recursos Propis de la
DGPS que el servei prestat a la Llar de Sant Josep tenia un resultat net d’explotació negatiu.
Des de la comunicació de la voluntat de no signar la pròrroga, el personal directiu de la
residència Llar Sant Josep, ha anat fent un seguiment continu i exhaustiu del compliment per
part de la contractista de les obligacions contractuals. Aquest tipus de control es fan
habitualment per a tot tipus de serveis, però atesa la situació en la qual el risc
d’incompliment per part de l’adjudicatari era important i l’afecció davant possibles
incompliments implicava a gent gran amb dificultats per poder exercir la seva autonomia
personal, calia prendre mesures de seguiment i control més específiques.
Segon.- Per tal de donar continuïtat al servei de neteja i altres a la Llar de Sant Josep, la
Direcció General de Protecció Social (actualment sota la Direcció General de l’Autonomia
Personal i Discapacitat) va iniciar els tràmits preceptius de contractació d’acord amb el marc
normatiu vigent.
La instrucció de l’expedient es va iniciar a l’estiu de l’any 2019 i el 19 de setembre la fitxa
vist i plau va ser signada pel Director de Serveis. El 17 d’octubre del mateix any, la
documentació s’eleva a revisió al Servei de Contractació i Patrimoni.
Actualment i degut a problemes sobrevinguts: canvis de direcció dels llocs de comandament,
canvis estructurals en el Departament, incidències diverses del nou expedient de gestió de
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contractes i el canvi de despesa, van provocar que a data d’avui el servei es trobi en fase de
licitació. Està prevista la publicació d’aquest concurs al perfil del contractant sense una data
concreta de formalització.
Tercer.- La situació del servei de neteja al llarg dels mesos s’ha anat deteriorant i al
començament de l’any 2020, ha estat comprovat per part de l’equip tècnic del centre que les
baixes de personal no quedaven cobertes i que hi ha un nombre d’activitats importants no
realitzades, la qual cosa eleva el risc insalubritat a nivells alarmants.
Al mateix temps, i atesa la notòria manca de neteja, els familiars dels residents han
formalitzat queixes. Els usuaris per mitjà dels seus familiars manifesten viure en unes
condicions d’insalubritat que no es poden acceptar en un país desenvolupat com el nostre.
Quart.- Es necessari dotar al servei de neteja de la Llar de Sant Josep de mitjans jurídics
que permetin restablir la neteja i la salubritat al centre envers el benestar dels seus usuaris;
i a més, donar seguretat jurídica al personal tècnic i directiu que envers grans corporacions
no han pogut discutir en igualtat de condicions. Per tant, cal prendre una decisió d’urgència
per tal de garantir la neteja i en general la salubritat de les instal·lacions de la Llar de Sant
Josep.
Cinquè.- La situació d’insalubritat afecta per extensió a tots els treballadors i treballadores
del centres. Per tant aquests han de fer la seva feina en unes instal·lacions amb una manca
important de neteja i amb un risc elevat d’insalubritat.
Sisè.- A banda dels problemes derivats de l’execució del servei actual, cal afegir un factor
exogen, l’aparició del virus covid-19. Per tal de fer garantir un nivell adequat de prevenció de
la infecció per a la protecció dels familiars i persones que conviuen amb la persona resident,
i als treballadors dels centres residencials l’Agència de Salut Pública i la Direcció General de
l’Autonomia Personal i Discapacitat han elaborat un protocol d’obligat compliment. El
Protocol ordena l’aplicació d’una sèrie de mesures en el maneig de residus (3.10.) i la
neteja de les superfícies (3.11.). Aquest Protocol s’ha elaborat en situacions de normal
execució des servei amb un nivell molt elevat de salubritat, cosa que no succeeix en la Llar
de Sant Josep i per tant augmenten les condicions d’una possible transmissió de la malaltia.
Vuitè.- El Departament no disposa de mitjans propis per dur a terme la seva execució, per
tant és necessària la contractació d’aquest servei a una empresa externa.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- L’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
permet emprar el procediment de tramitació d’emergència dels expedients de contractació
en el cas que l’administració hagi d’actuar de manera immediata a causa, entre altres, de
situacions que suposin un perill greu.
A través d’aquest procediment, l’administració pot efectuar les contractacions necessàries
per fer cessar l’emergència sorgida. No n’hi ha prou amb l’existència d’un esdeveniment
excepcional, sinó que el que empara la normativa d’emergència és una actuació
administrativa immediata, necessària per evitar o remeiar en la mesura del possible les
conseqüències de la situació que genera l’emergència.
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Segon.- La situació de manca de neteja i salubritat a la Llar de Sant Josep requereix d’una
actuació immediata per part dels poders públics a fi d’eliminar aquesta situació de risc que
pot suposar un greu perill pels seus usuaris i reposar la neteja i la salubritat de les
instal·lacions.
Aquesta necessitat inajornable d’actuació no vulnera els principis de la contractació pública
ja que actualment hi ha una licitació en curs oberta a totes les empreses del sector,
mantenint-se inalterada la garantia d’igualtat d’oportunitats de tots els operadors.
Tercer.- Així mateix, d’acord amb l’article article 93 del Decret legislatiu 1/1997, de 31
d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos
legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, la Generalitat té l’obligació de
protegir el seu personal en l'exercici de les seves funcions, per tant, l’Administració té la
obligació de minimitzar els riscos que es produirien si obligués a treballar als seus
treballadors en edificis sense la neteja necessària per mantenir els centres de treball en
òptimes condicions.
Quart.- Aquesta obligació es reforça amb el que també preveu l’article 98 del mateix Decret
legislatiu 1/1997 esmentat abans i que preveu que la Generalitat vetllarà d’una manera
especial per la seguretat i la higiene en el treball de tot el personal al seu servei i amb
aquest fi adoptarà les mesures adequades.
Com s’ha exposat anteriorment, atenent la naturalesa dels centres de treball i de la situació
d’emergència per la manca de serveis de neteja pels motius ja exposats; aquests
equipaments públics no poden estar mesos sense aquest servei, atès que aquesta situació
podria generar un greu risc per la integritat i la seguretat de les persones que hi presten
serveis i els ciutadans que utilitzen aquests serveis públics, això com per garantir la
salubritat dels centres, i per la seguretat i la higiene en el treball de tot aquest personal, per
tant, no es poden ajornar les actuacions necessàries per tal de garantir-ne uns equipaments
en condicions òptimes de funcionament.
Per tot l’exposat,
PROPOSO
Primer.- L’inici d’un expedient de contractació d’emergència del servei de neteja i salubritat
de la Residència de la Gent Gran Llar Sant Josep del municipi de Lleida.
Segon.- Que la durada del contracte sigui fins la formalització del nou servei de neteja
d’acord amb les (BE 2020 109).
Tercer.- Que s’adjudiqui el contracte d’emergència del servei de neteja multifuncional de la
Residència de la Gent Gran Llar Sant Josep, del municipi de Lleida a l’empresa:
Serveis de Personal i Neteja, SL (Servinet), amb seu a Lleida:
·

Representant Legal: Josep Junyent i Gil
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·

Telèfon: 973 18 30 06

·

Domicili Social: Polígon Industrial el Segre, 707 – PAR Lleida, (CP:25191)

·

E-mail: servinet@servinet.cat

.

CIF: B-25301631

Quart.- Pressupost Base de Licitació (PBL). S’ha pres com a referència el PBL de la licitació
en curs (BE 2020 109), s’ha tingut en compte el personal que actualment té vinculació
laboral amb la Generalitat de Catalunya, i pretén cobrir les prestacions següents:
-

-

Tasques generals que caldrà fer l’empresa adjudicatària i que es desenvolupen en el
PPT adjunt:
o Neteja.- Aquest servei comporta una acurada neteja de tots els espais, les
instal·lacions i el seu contingut amb una escrupolosa higiene i bona olor de
les mateixes.
o

Fer Llits.- Recollir la roba bruta personal i dels llits i banys de totes les
estances, habitacions, etc. i baixar-la a la bugaderia. Recollir la roba neta del
magatzem de roba neta i fer els llits. Fer la reposició de la roba de recanvi de
llit i bany i dipositar-la als llocs indicats.

o

Bugaderia i repàs de roba.- Servei que consisteix en rentar, repassar, planxar
i distribuir la roba de llenceria, de parament del centre, roba personal dels
residents i uniformitat personal.

Aplicació de les mesures per evitar la propagació del virus COVID-19 d’acord amb el
Protocol de la Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut
Pública de la Generalitat de Catalunya.

Tot seguit s’indica desglossat els costos de la licitació.
Fonts d’elaboració:
-

-

Arts 100 i ss de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Reial Decret 1098/2001 pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de
Contracte de les Administracions Públiques.
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) (DOGC 7698) (Conveni
Sectorial de Referència).
Rati N812 sectorial de neteja per a la determinació dels costos laborals, estructurals i
el benefici net. Publicat pel Banc d’Espanya. Any 2018.
Dades de prevalença d’ILT d’estadística de la Seguretat Social. http://www.segsocial.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST
45/EST46/66ba032d-8ed4-484a-a1f6-9a6cfd12c6e6
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Cost personal neteja
Grup IV
Conveni col·lectiu de treball del sector de la neteja d’edificis i locals de
Nivel 4
Catalunya per als anys 2017 a 2021
869,30 € Salari base
180,16 € Plus conveni

1.049,46 €
Tasques a realitzar
Personal destinat

COSTOS
DIRECTES

Urgència alta i freqüencia diària
Quinze treballadors
15
Cost base conveni
13.039,50 €
Cost plus conveni
2.702,40 €
15.741,90 €
Cost Abril - Desembre
Cost març (16 dies)
S1
Pagues extraordinàries
Juliol
Desembre
S2

Costos ILT
Plus geriàtric

5%
1,50 €

849,00 €
S3

33,0%

COSTOS TOTALS DE PERSONAL
Costos estimat de materials
Neteja urgent
5%
Desinfecció COVID 19
3%
COSTOS TOTALS DE MITJANS MATERIALS

COSTOS
INDIRECTES

BENEFICI
INDUSTRIAL

PBL
IVA 21%
TOTAL

8.395,68 €
15.741,90 €
24.137,58 €
7.503,64 €
35.233,50 €
42.737,14 €
216.947,50 €

Total conceptes imputables
Seguertat Social

141.677,10 €
8.395,68 €
150.072,78 €

Costos desplegament inmediat
1%
Costos excepcionalitat actuacions COVID 19
Costos estructurals
2%
COSTOS TOTALS

5,10%
COSTOS TOTALS

334.037,32 €

71.592,67 €

288.540,17 €

86,38%

10.847,37 €
5.423,69 €

16.271,06 €

4,53%

2.169,47 €
6.508,42 €
4.338,95 €

13.016,85 €

3,90%

16.209,23 €

16.209,23 €

4,85%

100%

70.147,84 €

404.185,16 €
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Considerants:
- Per a l’elaboració del pressupost se han tingut en compte els costos directes,
indirectes i el benefici industrial necessaris per desenvolupar les activitats objectes
de contracte durant el temps d’execució d’aquest.
- Aquest desglossament es refereix a la manera que l’òrgan de contractació ha
calculat el pressupost base de licitació de forma estimativa i te el caràcter de
pressupost màxim i limitatiu d'aquest contracte.
- Sense perjudici del que disposa la clàusula 10.III del PPT, a efectes de càlcul de
costos, s’ha fet una estimació de personal mínim. 15 treballadors/es.
- El càlcul dels costos laborals s’han fet a partir de les hores mínimes establertes en el
PPT (clàusula 10.II) 566 hores setmanals.
- El total de conceptes imputables com a cost de personal 216.947,50 € ho formen
S1, S2 i S3.
- El plus geriàtric s’ha fet en atenció al nombre de hores setmanals i les setmanes de
servei fins el 31 de desembre de 2020.
- El concepte ILT correspon a Incapacitat Laboral Transitòria. S’ha establert un 5% del
cost de personal en atenció a la incidència en el conjunts dels treballadors del servei
actual i tenint com a referència la “prevalença de contingències comuns i
professionals de la seguretat social”.
- Tenint en compta l’ILT ens permet adequar la quota de la SS a un 33% per tal de no
sobrevalorar els costos destinats a contingències derivades de l’activitat professional.
- S’ha estimat convenient compensar les despeses de desplegament immediat de
l’empresa i els materials necessaris en cas d’activació del protocol contra el COVID
19.
- Respecte als costos de materials, s’ha fet els càlculs en atenció al nombre d’usuaris i
els treballadors del centre. Els productes més utilitzat seran de forma general: neteja,
bugaderia, desinfecció , ambientació i altres que siguin necessaris per a la correcta
execució del contracte.
- Important: hem fet servir com a criteri per determinar la xifra dels imports de licitació
l’arrodonidament a 2 decimals en línia amb el criteri tècnic que s’emplena en el
sistema de gestió d’expedients de contractació de la Generalitat de Catalunya
(GEEC/GEEC 2.0).
- El benefici industrial s’ha establert en el 4,79% d’acord amb la ratio sectorial N182
(benefici brut).

Resum:
 L’import de licitació (IVA exclòs): 334.037,32 €.
 Import de l’IVA (21%): 70.147,84 €
 Import total: 404.185,16 € (IVA inclòs)
Cinquè.- La partida pressupostària en la qual s’imputarà la despesa és L’import total
s’imputarà a la partida pressupostària D/227000100/315E/0000.
Sisè.- D’acord amb el que disposa l’article 130 de la LCSP en relació amb la clàusula 9 del
PPT i els articles 74 i ss del Conveni Sectorial de Referència; i a fi de fer una transició
immediata, s’estableix la subrogació del personal que actualment presta el servei.

6

R/N: B0000/X0000
Versió 1-AA

Setè.- Un cop s’hagi formalitzat el contracte, la contractista actual deixarà de prestar els
seus serveis en la Llar de Sant Josep.

Cap de Servei de Recursos Propis
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