R/N: UR/CP00034 UR-2022-106

Informe justificatiu
Expedient

UR-2022-106

Unitat
promotora

Secretaria General del Consell Interuniversitari de Catalunya, Oficina
d'Accés a la Universitat. Consell Interuniversitari de Catalunya

Procediment

Obert simplificat

Objecte

Servei de recollida, custòdia i lliurament dels quaderns de les proves
d'accés a la universitat de juny i setembre i les proves d'aptitud personal
de juliol, convocatòria extraordinària de 2022.

Modalitat

Tipus

Import base €
Pressupost licitació

25.498,78

Valor estimat

25.498,78

Termini d'execució

Contracte Públic

Serveis

IVA €

Import amb IVA €

5.354,74
-

30.853,52
-

8 Mesos

1. Justificació de la necessitat de contractar
La voluntat del Consell Interuniversitari de Catalunya (en endavant CIC) i del Departament de
Recerca i Universitats (DREU) és garantir el bon funcionament de l’organització de les proves
d'accés a la universitat i les proves d’aptitud personal durant l'any 2022 tal i com s’ha configurat
els darrers anys.
Atès que el Departament de Recerca i Universitats no disposa de mitjans adequats i suficients,
tant personals com materials, per fer front a uns serveis d’aquest tipus ni es considera
convenient la seva adquisició o ampliació, es proposa la contractació d’una empresa externa
que pugui dur-lo a terme.
Així, en data 24 de febrer de 2022 se signa la resolució d’aprovació de l’expedient de
contractació dels Serveis de custòdia i distribució de les proves PAU i PAP per al 2022 (UR2022-24), dividit en 2 lots. El lot 1, Servei de recollida, custòdia i lliurament dels quaderns de
les proves PAU i PAP 2022, (exp. UR-2022-24-1), amb un pressupost de licitació de 21.747,98
€, IVA exclòs, no rep cap oferta i, en conseqüència, es declara desert per resolució de data 8
d’abril de 2022.
D’acord amb l’exposat, cal llavors contractar els serveis referits en el lot 1 declarat desert, i
vist que es compleixen les condicions de l’article 159 LCSP, que s’han modificat algunes de
les condicions inicials com les penalitats i que s’han incrementat els preus unitaris en vista de
la situació econòmica actual, es proposa utilitzar el procediment obert simplificat que preveu
l’article 159 esmentat.
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Així mateix, s’ha ajustat la despesa màxima tenint en compte que les proves d'accés per a la
convocatòria de l'any 2022 per als més grans de 25 anys i els més grans de 45 any i les Proves
d'Aptitud Personal per Educació Infantil i Primària, convocatòria ordinària per al mes d’abril,
s’han hagut de cobrir amb un contracte menor per import 3.602,88 €, IVA exclòs (exp. UR2022-93) i que, per altra banda, s’ha incrementat la previsió del nombre de caixes a custodiar
i transportar.
2. Justificació de la no divisió en lots
El contracte no es divideix en lots perquè, tot i tractar-se de diverses convocatòries, l’import
total és relativament reduït; a més, es tracta d’un servei molt sensible en relació amb la
repercussió que pot tenir en la societat, raó per la qual la coordinació i la interlocució entre
l’empresa i la unitat promotora tenen una gran importància; el fet que el servei sigui executat
per única empresa afavoreix aquesta interlocució i coordinació i minimitza el risc d’errades.
3. Valor estimat del contracte, pressupost base de licitació i determinació del preu del
contracte
Per tal de calcular el pressupost de licitació es té en compte els preus prèviament indicats
en el lot 1 de l’exp. UR-2022-24, que ha quedat desert, incrementats en un percentatge mitjà
del 6,87% als efectes d’afavorir la participació d’empreses, d’acord amb el següent:
Servei de transport
Per a aquest servei s’han determinat 2 preu unitaris:



Transport en camió. Previst principalment per a la recollida en impremta i trasllat a
empresa de seguretat dels exàmens de les PAU de juny, a causa del gran volum de
caixes implicat.
Transport amb furgoneta o furgó blindat. Previst principalment per a la recollida en
impremta i trasllat a l’empresa de seguretat per a la resta de proves, així com per al
lliurament a comissaries de mossos i a empresa de distribució els dies de proves.

Els preus unitaris s’han determinat a partir de les dades de l’Observatori de costos del
transport de mercaderies per carretera de juliol de 2021, publicat pel Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, i del Conveni col·lectiu estatal d’empreses de
seguretat (Resolució de 18 de novembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, BOE
núm. 310 de 26 de novembre de 2020). Aquest preus s’han actualitzat a l’IPC previst per
2022.
a) Transport en camió
En el cost del camió s’ha tingut en compte les dades del Observatori (amortització del vehicle,
finançament, conductor, assegurances, costos fiscals, combustible, neumàtics, manteniment
i reparacions). El cost dels vigilants de seguretat d’escorta, d’acord amb el Conveni, grup IV,
té en compte el salari base, l’antiguitat i els plusos.
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Transport en camió de 2 eixos amb capacitat de càrrega aproximada fins a 9.500
kg:
Costos directes
- Cost d’un camió amb conductor
- Escorta del camió (2 vigilants)
Despeses generals (13%)
Benefici industrial (6%)
Preu hora transport camió, IVA exclòs

Preu
€/hora
102,70
61,48
41,22
16,48
7,61
126,79

S’estima que el temps que es requerirà d’aquest servei és de 42 hores, tal com figura en
l’annex.
b) Transport en furgoneta o furgó blindat
En el cost s’ha estimat per furgó blindat. Per calcular-lo s’ha tingut en compte les dades de
l’Observatori (amortització del vehicle, finançament, assegurances, costos fiscals,
combustible, neumàtics, manteniment i reparacions). El cost dels vigilants de seguretat
(conductor i personal de transport), d’acord amb el Conveni, grup IV, té en compte el salari
base, l’antiguitat i els plusos.
Transport en furgoneta o furgó blindat (càrrega mínima aproximada 800 kg)
Costos directes
- Furgó blindat
- Vigilant seguretat conductor
- 2 vigilants seguretat de transport
Despeses generals (13%)
Benefici industrial (6%)
Preu hora transport amb furgó blindat

Preu €/hora
77,41
14,87
21,32
41,22
12,42
5,73
95,56

Tal com s’indica a l’annex, s’estima que el temps que es requerirà aquest servei és de 160
hores.
Servei d’emmagatzematge:
Per al càlcul d’aquest preu unitari s’ha tingut en compte el preu de lloguer de mercat d’una
nau industrial de 650 m2 a Barcelona, vigilada les 24 hores del dia per 2 vigilants de seguretat.
Per al càlcul s’ha determinat unes necessitats de 26 m2, que suposa un percentatge
d’ocupació de la nau del 4%, el qual s’ha utilitzat per a la imputació del costos de custòdia de
la nau als contingut.
Emmagatzematge
Costos directes
- Magatzem
- Custòdia (2 VS 24 h/dia)
Despeses generals (13%)
Benefici industrial (6%)
Preu dia d’emmagatzematge

Preu €/dia
44,39
9,10
35,29
7,12
3,29
54,80

S’estima que el temps que es requerirà d’emmagatzematge custodiat és de 80 dies, tal com
figura en l’annex.
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Resum de preus unitaris i nombre de serveis
Tipus de servei
Transport en camió i escorta
Transport en furgoneta o furgó blindat
Emmagatzematge

Preu unitari,
IVA exclòs
126,79 €/h
95,56 €/h
54,80 €/dia

Preu unitari,
IVA inclòs
153,42 €/h
115,63 €/h
66,31 €/dia

Unitats de
serveis
42 hores
160 hores
80 dies

Pressupost de licitació
A partir dels preus unitaris calculats i de la estimació del nombre d’unitats de servei
requerides s’obté el preu de licitació del contracte, al qual se li ha afegit una bossa no
subjecta a baixa de 500 euros, IVA exclòs, per fer front als peatges quan s’hagin d’utilitzar
vies de circulació de pagament:.
Pressupost de licitació, IVA exclòs = (126,79 €/h x 42 h) + (95,56 €/h x 160 h) +
+ (54,80 €/dia x 80 dies) + 500,00 € = 25.498,78 €
Pressupost de licitació, IVA inclòs = (153.42 €/h x 42 h) + (115,63 €/h x 160 h) +
+ (66,31 €/dia x 80 dies) +605,00 € = 30.854,24 €
En cas que hi hagi baixa en el preu unitari ofert del contracte el nombre d’hores i/o de dies
indicat es podrà incrementar fins al màxim de despesa indicada.
4. Proposta d’utilització de procediment de contractació
Procediment obert simplificat a l’empara de l’article 159 de la LCSP.
5. Termini d’execució i pròrroga
Des de la data de formalització del contracte fins el 31 de desembre de 2022.
6. Modificacions previstes
No n’hi ha.
7. Solvència
Mitja d'acreditació

Solvència
economicofinancera

Art.87.1 a) LCSP
Volum anual de
negocis
Art.87.1. c) LCSP.
Patrimoni net

Solvència tècnica
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Art.90.1.a) LCSP.
Relació dels

Criteri de solvència
Es demana un volum de facturació en l’exercici
de major volum de negoci dels últims tres, de
com a mínim el pressupost màxim de licitació
IVA exclòs.
Es requereix un patrimoni net, al tancament de
l’últim exercici econòmic pel qual estigui
vençuda l’obligació d’aprovació dels comptes,
que no sigui negatiu.
Relació dels principals serveis o treballs
efectuats durant els darrers tres anys, que
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principals serveis o
treballs realitzats en
3 anys

inclogui import, dates i beneficiaris públics o
privats dels mateixos,

Art.76.2 LCSP.
Adscripció de
mitjans.

L’empresa contractista ha d’adscriure els
mitjans personals i materials mínims
indicats en els plecs

S’haurà d’acreditar l’adscripció dels mitjans personals i materials mínims indicats en el plec
de prescripcions tècniques particulars. En concret, haurà d’acreditar:
 Disponibilitat d’espais habilitats amb alarmes, vigilància i elements que garanteixin la
seguretat i confidencialitat de les proves les 24 hores.
 Disponibilitat de camió i un mínim de 5 furgonetes o furgons blindats degudament
homologats i habilitats administrativament de conformitat amb la normativa aplicable de
seguretat privada.
 Disponibilitat dels vigilants de seguretat necessaris per dotar els vehicles i resta de serveis
oferts i un responsable que es coordinarà amb l’Oficina d’Accés a la Universitat.
L’empresa haurà d’estar autoritzada com a empresa de seguretat.
8. Condicions especials d'execució
Als efectes del que indica l’article 202 LCSP, el contractista quedarà obligat a donar
compliment, durant l’execució del contracte, almenys a una de les següents condicions
especials d’execució de tipus social, la vigència o compliment de la qual o les quals haurà
d’acreditar documentalment a requeriment del responsable del contracte:





A tenir contractat un nombre de persones amb discapacitat superior al que exigeix la
legislació sectorial vigent a Espanya (Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de
novembre, que aprova el text refós de la Llei General de drets de les persones amb
discapacitat i de la seva inclusió social), en funció de la dimensió de la plantilla de
l’empresa.
A aplicar mesures que afavoreixin la conciliació del treball i la vida familiar del personal
adscrit a l’execució del contracte.
A beneficiar al personal adscrit a l’execució del contracte de mesures de formació i/o
de protecció de la salut en el lloc de treball.

A manca de preferència, s’entendrà que s’ha optat per la que recull la lletra a).
9. Obligacions específiques del contracte
L’empresa contractista haurà de garantir a les persones treballadores adscrites a l’execució
del contracte l’aplicació, almenys, de les condicions laborals que estableixi el conveni laboral
aplicable.
L’empresa contractista està obligada a contractar i mantenir al corrent de pagament pòlisses
d’assegurances que cobreixin els riscos següents:
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Pòlissa d’assegurança dels vehicles, d’acord amb la normativa vigent, que cobreixi la
responsabilitat civil a tercers. El capital assegurat de la pòlissa de responsabilitat civil
esmentada ha de ser, com a mínim, de 100.000 € per sinistre i any.
Pòlissa d’assegurança que cobreixi els danys produïts a les mercaderies transportades
per l’empresa adjudicatària, per un valor mínim de 50.000 €.
Pòlissa d’assegurança de l’emmagatzematge de les mercaderies contra robatori,
incendi i aigua, per un valor mínim de 50.000 €.

En cas de sinistre, l’import de les franquícies si n’hi han, se’n farà càrrec el contractista.
10. Obligacions contractuals essencials
L’obligació de dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans materials mínims
exigits al plec de prescripcions tècniques o oferts per l’empresa adjudicatària.
L’obligació d’aplicació, almenys, de les condicions laborals que estableixi el conveni laboral
aplicable.
Contractar i mantenir al corrent de pagament les pòlisses d’assegurances indicades.
11. Subcontractació
Es permet la subcontractació llevat de les següents tasques que es consideren crítiques als
efectes del que indica l’article 215 LCSP per la seva importància en relació amb la bona
execució del contracte i per la seva incidència en els resultats de la distribució correcta del
material objecte del contracte:






La direcció i la coordinació dels serveis.
La supervisió tècnica i el control de qualitat dels serveis.
L’assessorament, el disseny i la cotització de les rutes.
La gestió d’avisos i de comunicació d’incidències.
La interlocució amb l’Administració i l’atenció dels requeriments de la mateixa.

12. Cessió
S’admet, complint els requisits de l’article 214 LCSP
13. Terminis de pagament
Es facturarà per cadascuna de les convocatòries, d’acord amb els serveis efectivament
realitzats i els preus unitaris oferts.
14. Criteris d’adjudicació
La puntuació màxima serà de 100 punts. Es proposa que els criteris no quantificables
mitjançant fórmules tinguin un pes del 20% i els quantificables de manera automàtica un 80%.
Pel que fa als criteris a valorar mitjançant un judici de valor es proposa tenir en compte els
aspectes que es consideren més importants per a l’execució del contracte:
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-

-

La proposta d’organització i execució del servei, en què es valoraran les mesures
proposades per garantir la confidencialitat i seguretat en la custòdia, el compliment
dels terminis de recollida i lliurament, la coordinació del servei, el disseny eficaç i
eficient de les rutes o la seguretat dels espais adscrits a l’execució del contracte.
La introducció de nous acords de nivell de servei o la millora dels acords respecte al
mínim exigit en els plecs, com una forma de mesurar el compromís de l’empresa
licitadora en garantir la qualitat en la prestació del servei.

En relació amb els criteris automàtics, es proposa valorar:
-

Els preus unitaris oferts.
El transport mitjançant furgons blindats en lloc de furgonetes convencionals, a fi de
valorar la seguretat extra que ofereixen aquests vehicles
El criteri ambiental en relació amb els vehicles adscrits a l’execució del contracte.

Pia Moret Garbayo
Cap de l’Oficina del
Consell Interuniversitari Catalunya
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ANNEX. CUSTÒDIA I LLIURAMENT 2022

Proves

Hores furgó
blindat o
furgoneta

Recollida de material

PAU ordinària
PAP Educació extraordinària
PAU extraordinària
Lliurament material CMEPAU ordinària
PAP Educació extraordinària
PAU extraordinària
Lliurament material BCN PAU ordinària
PAP Educació extraordinària
PAU extraordinària
Emmagatzematge
PAU ordinària
PAP Educació extraordinària
PAU extraordinària
TOTAL HORES SERVEI
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Hores
camió

Dies custòdia

36
4
8
112
12
12
6
4
8

160

42

20
10
50
80
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