INFORME JUSTIFICATIU DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DELS
CENTRES MUNICIPALS, ESPORTIUS, ESCOLES I AUDITORIA
Expedient: 1175/2020
Assumpte: Licitació del contracte del servei de neteja dels centres municipals, esportius, escoles i auditoria

1. Normativa aplicable.
El present informe de necessitat i idoneïtat del contracte s’elabora de conformitat amb
l’establert als articles 1, 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic (en endavant LCSP).
2. Antecedents.
L’objecte d’aquest informe és la justificació de la nova contractació del servei de neteja dels
equipaments del Servei d’Esports, del Servei de Manteniment i Espai Públic i del Servei
d’Educació, atès que, tal com s’exposa seguidament, els contractes es troben finalitzats.
Antecedents lots 1 i 2:
L’Alcaldia de l’Ajuntament d’Abrera va adoptar la resolució, mitjançant el Decret núm.
2018-1465, del dia 06 de novembre de 2018, d’adjudicar el contracte administratiu de
serveis de neteja dels equipaments esportius i de la resta d'edificis municipals, a la
proposició amb la millor relació qualitat- preu de cada lot, d’acord amb les dades següents:

Contracte lot 2: Serveis de neteja de la resta d'edificis municipals
Adjudicatari: Neteges Coral, SL NIF: B59129577
Durada: 1 any Pròrroga: 1 any
Els contractes del lot 1, equipaments esportius i lot 2, resta d’edificis municipals van finalitzar
el 30 de novembre de 2020.
Antecedents lot 3:
L’Ajuntament d’Abrera va adjudicar el contracte administratiu de serveis de neteja de les
escoles infantil i primària, per mitjà d’acord núm. 8.2 del ple municipal de data 29 de
setembre de 2016, a la proposició amb la millor relació qualitat- preu de cada lot, d’acord
amb les dades següents:
Contracte lot 3: Serveis de neteja de les escoles infantil i primària
Adjudicatari: Expertus Multiservicios, SA NIF: A63546527
Durada: 2 anys Pròrroga: 2 anys
El contracte va finalitzar en data de 15 de desembre de 2019 per resolució del contracte
causada per un incompliment culpable del contractista.
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Contracte lot 1: Serveis de neteja dels equipaments esportius
Adjudicatari: Multiserveis Ndavant, SL NIF: B60579240
Durada: 1 any Pròrroga: 1 any

Atès la resolució anticipada del contracte es va adjudicar, pel tràmit d’emergència, el
contracte a l’empresa Coral Cleaning, SL amb NIF B66915257, per mitjà del decret
2019-1943, de 13 de desembre de 2019.
Actualment Coral Cleaning, SL, és l’adjudicatària d’aquest contracte fins a la nova licitació
del servei.
El contracte del servei de neteja del lot 3 té com objecte la prestació del servei de neteja de
les escoles d’educació infantil i primària: Escola Ernest Lluch, Escola Francesc Platón i Sartí
i Escola Josefina Ibáñez.
3. Necessitat i idoneïtat del contracte.
Els contractes de neteja del Servei d’Esports, del Servei de Manteniment i Espai Públic i del
Servei d’Educació finalitzen properament i aquests serveis no disposen de mitjans propis per
garantir el servei de neteja dels seus equipaments. Es considera indispensable un nou
contracte amb una empresa del sector que estigui en disposició de garantir la continuïtat del
servei.
En aquest cas, es considera oportuna la licitació d’un contracte de serveis amb una durada
de tres anys amb possibilitat de dues pròrrogues d’un any, per tal de poder garantir la
prestació del servei durant un termini adequat el qual no obstaculitza el sotmetiment periòdic
a concurrència.
Així mateix, el contracte inclou criteris socials i mediambientals en relació amb el seu
objecte, especificats en els criteris d’adjudicació inclosos en aquest informe.
Es considera, per tant, segons prescriu l’article 116.4.e de la LCSP, que hi ha una clara i
proporcional vinculació entre l’objecte del contracte i la necessitat satisfeta amb el contracte.

L’Ajuntament d’Abrera considera que la contractació del servei de neteja dels edificis
municipals és necessària per poder donar garanties higièniques i sanitàries a tots els usuaris
de les instal·lacions municipals d’Abrera, atès que l’Ajuntament no disposa de recursos
humans i materials suficients per prestar el servei directament.
Cal procedir a l’auxili mitjançant la contractació amb tercers, tot d’acord amb l’objectiu
d’estabilitat pressupostària i control de despesa, i amb total respecte als principis d’eficàcia,
eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte.
5. Objecte del contracte.
L'objecte del present contracte és la prestació del servei de neteja dels centres municipals,
esportius i escoles de l'Ajuntament d’Abrera. Així com l’auditoria de qualitat del servei de
neteja de tots els centres.
Aquesta licitació, doncs, consta de 4 lots:
 Lot 1 Centres Esportius
 Lot 2 Centres Municipals (tots els que no són esportius ni escolars)
 Lot 3 Escoles
 Lot 4 Control i supervisió dels serveis
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4. Insuficiència de mitjans.

Les característiques d'aquest contracte, així com les condicions en que han de prestar-se els
serveis, venen determinades en el Plec de prescripcions tècniques.
El contracte es prestarà amb estricta subjecció a les clàusules dels plecs i seguint les
instruccions que en la seva interpretació doni el responsable del contracte a l’adjudicatari.
Nomenclatura del contracte:
Lots 1, 2 i 3 CPV: 90911200-8 (serveis de neteja d’edificis)
Lot 4 CPV: 79411000-8:– Serveis generals de consultoria en gestió
6. Divisió en lots.
El contracte es divideix en els següents lots de conformitat amb l’establert a l’article 99.3 de
la LCSP:
 Lot 1 Centres Esportius
 Lot 2 Centres Municipals (tots els que no són esportius ni escolars)
 Lot 3 Escoles
 Lot 4 Control i supervisió dels serveis
7. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte (VEC).
a) Pressupost base de licitació
El detall per lots dels costos del contracte és el següent:
Lot 1
Preu base de licitació (PBL) Lot 1 és de 803.589,60 € IVA exclòs (tres anualitats).

Tipus de Cost

Cat. Laboral

Concepte

Cost Anual

Cost 3 Anys

Costos de Personal

Netejador/a

Costos escandall sense SS

106.100,03 €

318.300,09 €

Antiguitat

7.617,16 €

22.851,48 €

Nocturnitat

3.618,09 €

10.854,27 €

13.023,12 €

39.069,36 €

Diumenge i festius
Plusos
Revisió Salarial Conveni

5.457,51 €

16.372,53 €

Total Costos de Personal

135.815,91 €

407.447,73 €

43.604,04 €

130.812,12 €

179.419,95 €

538.259,85 €

9.322,69 €

27.968,07 €

Seguretat Social
Cost Total de Personal amb Seguretat Social
Especi
alista

0,00 €

Costos escandall sense SS
Antiguitat

0,00 €
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Al preu indicat se li afegirà un 21% en concepte d’impost sobre el valor afegit, la qual cosa
comporta un equivalent de 168.753,82 € amb un total de 972.343,42 € (IVA inclòs).

Nocturnitat

0,00 €

Diumenge i festius

0,00 €

Plusos

0,00 €

Revisió Salarial Conveni

196,71 €

590,13 €

Total Costos de Personal

9.519,40 €

28.558,20 €

Seguretat Social

3.189,00 €

9.567,00 €

12.708,40 €

38.125,20 €

Encarregat/da

Cost Total de Personal amb Seguretat Social
Costos escandall sense SS

0,00 €

Antiguitat

0,00 €

Nocturnitat

0,00 €

Diumenge i festius

0,00 €

Plusos

0,00 €

Revisió Salarial Conveni

0,00 €

Total Costos de Personal

0,00 €

Seguretat Social
Cost Total de Personal amb Seguretat Social

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

192.128,35 €

576.385,05 €

13.188,61 €

39.565,83 €

6.934,02 €

20.802,06 €

12.327,14 €

36.981,42 €

Subcontractació no facturable

3.360,00 €

10.080,00 €

Costos de centre / vestuari

1.260,00 €

3.780,00 €

Total Costos de Personal
Costos Operatius
Productes / materials
Consumibles no facturables

Reestructuracions de personal
Jardineria

0,00 €
7.200,00 €

21.600,00 €

Altres costos de centre (Borsa d'hores)

0,00 €

Control de Qualitat auditor extern

0,00 €
44.269,77 €

132.809,31 €

5.244,18 €

15.732,54 €

Costos d’estructura empresa

15.732,54 €

47.197,62 €

Benefici Industrial

10.488,36 €

31.465,08 €

31.465,08 €

94.395,24 €

267.863,20 €

803.589,60 €

56.251,27 €

168.753,82 €

324.114,47 €

972.343,42 €

Costos d’Explotació
Costos explotació empresa

Cost Total del Servei
Cost Total del Servei Sense IVA
IVA 21%
Cost Total del Servei Amb IVA

Lot 2
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Maquinària & vehicles operatius

Preu base de licitació (PBL) Lot 2 és de 518.768,46 € IVA exclòs (tres anualitats).
Al preu indicat se li afegirà un 21% en concepte d’impost sobre el valor afegit, la qual cosa
comporta un equivalent de 108.941,38 € amb un total de 627.709,84 € (IVA inclòs).
Tipus de Cost

Cat. Laboral

Concepte

Cost Anual

Cost 3 Anys

Costos de Personal

Antiguitat

85.232,12 €

255.696,36 €

2.101,77 €

6.305,31 €

Netejador/a

Nocturnitat
Diumenge i festius

0,00 €
0,00 €

Revisió Salarial Conveni

3.647,79 €

10.943,37 €

Total Costos de Personal

90.981,68 €

272.945,04 €

Seguretat Social

29.256,83 €

87.770,49 €

120.238,51 €

360.715,53 €

5.710,94 €

17.132,82 €

Costos escandall sense SS

Especialista

87333,89

Plusos

Cost Total de Personal amb Seguretat Social

Encarregat/da

0,00 €

Antiguitat

0,00 €

Nocturnitat

0,00 €

Diumenge i festius

0,00 €

Plusos

0,00 €

Revisió Salarial Conveni

119,93 €

359,79 €

Total Costos de Personal

5.830,87 €

17.492,61 €

Seguretat Social

1.913,16 €

5.739,48 €

Cost Total de Personal amb Seguretat Social

7.744,03 €

23.232,09 €

Costos escandall sense SS

0,00 €

Antiguitat

0,00 €

Nocturnitat

0,00 €

Diumenge i festius

0,00 €

Plusos

0,00 €

Revisió Salarial Conveni

0,00 €

Total Costos de Personal

0,00 €

Seguretat Social
Cost Total de Personal amb Seguretat Social

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

127.982,54 €

383.947,62 €

Maquinària & vehicles operatius

3.043,73 €

9.131,19 €

Productes / materials

4.249,31 €

12.747,93 €

Consumibles no facturables

8.498,63 €

25.495,89 €

Total Costos de Personal
Costos Operatius
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Costos escandall sense SS

Subcontractació no facturable

1.080,00 €

3.240,00 €

Costos de centre / vestuari

2.520,00 €

7.560,00 €

Reestructuracions de personal

0,00 €

Millora qualitativa

0,00 €

Altres costos de centre (Borsa d'hores)

5.250,00 €

Control de Qualitat auditor extern

15.750,00 €
0,00 €

24.641,67 €

73.925,01 €

3.383,10 €

10.149,30 €

10.149,31 €

30.447,93 €

6.766,20 €

20.298,60 €

20.298,61 €

60.895,83 €

172.922,82 €

518.768,46 €

36.313,79 €

108.941,38 €

209.236,61 €

627.709,84 €

Costos d’Explotació
Costos explotació empresa
Costos d’estructura empresa
Benefici Industrial
Cost Total del Servei
Cost Total del Servei Sense IVA
IVA 21%
Cost Total del Servei Amb IVA

Lot 3
Preu base de licitació (PBL) Lot 3 és de 814.824,68 € IVA exclòs (tres anualitats).
Al preu indicat se li afegirà un 21% en concepte d’impost sobre el valor afegit, la qual cosa
comporta un equivalent de 171.113,18 € amb un total de 985.937,86 € (IVA inclòs).
Tipus de Cost Cat. Laboral

Concepte

Cost Anual

Cost 3 Anys

151.791,00 €

455.373,00 €

5.372,67 €

16.118,01 €

Costos escandall sense SS

Netejador/a

Antiguitat
Nocturnitat

0,00 €

Diumenge i festius

0,00 €

Plusos

0,00 €

Revisió Salarial Conveni

3.251,55€

9.754,85 €

Total Costos de Personal

160.415,22 €

481.245,66 €

54.541,17 €

163.623,51 €

214.956,39 €

644.869,17 €

5.817,63 €

17.452,89 €

Seguretat Social
Especialista

Cost Total de Personal amb Seguretat Social
Costos escandall sense SS
Antiguitat

0,00 €

Nocturnitat

0,00 €

Diumenge i festius

0,00 €

Plusos

0,00 €

Revisió Salarial Conveni

373,79 €

1.121,37 €

Total Costos de Personal

6.191,42 €

18.574,26 €
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Costos de Personal

Encarregat/da

Seguretat Social

2.105,08 €

6.315,24 €

Cost Total de Personal amb Seguretat Social

8.296,50 €

24.889,50 €

Costos escandall sense SS

0,00 €

Antiguitat

0,00 €

Nocturnitat

0,00 €

Diumenge i festius

0,00 €

Plusos

0,00 €

Revisió Salarial Conveni

0,00 €

Total Costos de Personal

0,00 €

Seguretat Social

0,00 €
0,00 €

Cost Total de Personal amb Seguretat Social

0,00 €

0,00 €

223.252,89 €

669.758,67 €

Maquinària & vehicles operatius

3.749,03 €

11.247,09 €

Productes / materials

4.823,51 €

14.470,53 €

Consumibles no facturables

9.647,03 €

28.941,09 €

360,00 €

1.080,00 €

2.760,00 €

8.280,00 €

Total Costos de Personal
Costos Operatius

Subcontractació no facturable
Costos de centre / vestuari
Reestructuracions de personal

0,00 €

Millora qualitativa

0,00 €

Altres costos de centre (Borsa d'hores)

0,00 €

Control de Qualitat auditor extern

0,00 €
21.339,57 €

64.018,71 €

4.502,63 €

13.507,89 €

13.507,88 €

40.523,64 €

9.005,26 €

27.015,78 €

27.015,77 €

81.047,30 €

271.608,23 €

814.824,68 €

57.037,73 €

171.113,18 €

328.645,96 €

985.937,86 €

Costos explotació empresa
Costos d’estructura empresa
Benefici Industrial
Cost Total del Servei
Cost Total del Servei Sense IVA
IVA 21%
Cost Total del Servei Amb IVA

Lot 4
Preu base de licitació (PBL) Lot 4 és de 52.751,43 € IVA exclòs (tres anualitats).
Al preu indicat se li afegirà un 21% en concepte d’impost sobre el valor afegit, la qual cosa
comporta un equivalent d’11.077,80 € amb un total de 63.829.23 € (IVA inclòs).
Tipus de Cost

Cat. Laboral

Concepte

Cost Anual

Cost 3 Anys
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Costos d’Explotació

Costos de Personal

Auditor

Costos escandall sense SS

9.499,00 €

28.497,00 €

Antiguitat

0,00 €

Nocturnitat

0,00 €

Diumenge i festius

0,00 €

Plusos

0,00 €

Revisió Salarial Conveni

209,00 €

627,00 €

Total Costos de Personal

9.708,00 €

29.124,00 €

Seguretat Social

3.252,18 €

9.756,54 €

Cost Total de Personal amb Seguretat Social

12.960,18 €

38.880,54 €

Total Costos de Personal

12.960,18 €

38.880,54 €

1.734,00 €

5.202,00 €

97,63 €

292,89 €

Costos Operatius
Maquinària & vehicles operatius
Productes / materials
Consumibles no facturables

0,00 €

Subcontractació no facturable

0,00 €

Costos de centre / vestuari

0,00 €

Reestructuracions de personal

0,00 €

Millora qualitativa

0,00 €

Altres costos de centre (Borsa d'hores)

0,00 €

Control de Qualitat auditor extern

0,00 €
1.831,63 €

5.494,89 €

455,00 €

1.365,00 €

Costos d’estructura empresa

1.325,00 €

3.975,00 €

Benefici Industrial

1.012,00 €

3.036,00 €

2.792,00 €

8.376,00 €

17.583,81 €

52.751,43 €

3.692,60 €

11.077,80 €

21.276,41 €

63.829,23 €

Costos explotació empresa

Cost Total del Servei
Cost Total del Servei Sense IVA
IVA 21%
Cost Total del Servei Amb IVA

No seran acceptades aquelles ofertes que superin aquests imports màxims.
Els costos salarials que es considera es produeixen en l’execució del contracte a partir del
conveni de referència Conveni col·lectiu de treball del sector de la neteja d'edificis i locals de
Catalunya (codi numero 79002415012005) i considerant les categories dels treballadors: El
número de netejadors i la seva jornada és l’indicat a l’annex relatiu a la subrogació dels
mateixos en el qual es desglossa el cost que actualment té per l’empresa que presta el
servei, el qual s’haurà d’aplicar l’increment del 1,5 % per l’any 2021 segons establert al
conveni sectorial.
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Costos d’Explotació

El número d’especialistes seria el següent:




Lot 1: 1 especialista amb jornada de 22 hores.
Lot 2: 1 especialista amb jornada de 13 hores.
Lot 3: 1 especialista amb jornada de 14 hores.

En el cas dels netejadors el seu grup professional és el IV i el seu nivell el 4 i, en el cas dels
especialistes el seu grup és el IV i el nivell 1.
Per l’any 2021 el seu salari base segons conveni serà el següent en relació a una jornada
complerta de 40 hores setmanals:
Personal
Salari base mes
Especialista (grup 925,26 €
IV nivell 1)
Netejador/a (grup IV 882,34 €
nivell 4)

Plus conveni mes
182,86 €

Total mes
1.108,12 €

182,86 €

1.065,20 €

b) Valor estimat del contracte (VEC)
El valor estimat del contracte (VEC), incloses les seves pròrrogues, a efectes de determinar
el procediment d'adjudicació, la publicitat i competència de l'òrgan de contractació, és de
4.087.877,13 €, IVA exclòs, per un termini de tres anys, amb possibilitat de prorrogar el
contracte amb dues prorrogues d’un any cadascuna.
El mètode de càlcul per determinar aquest import és:
Lot 1

Import

803.589,60 €

Modificacions art. 204 LCSP
(màx 20%)

Pròrroga/es
535.726,40 €

Any

Pressupost

Primer Any

Pròrroga

160.717,92 €

TOTAL
1.500.033,92 €

Modificacions

Total

267.863,20 €

53.572,64 €

321.435,84 €

Segon Any

267.863,20 €

53.572,64 €

321.435,84 €

Tercer Any

267.863,20 €

53.572,64 €

321.435,84 €

Quart Any

267.863,20 €

267.863,20 €

Cinquè Any

267.863,20 €

267.863,20 €
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Pressupost
base licitació

TOTAL

803.589,60 €

535.726,40 €

160.717,92 €

1.500.033,92 €

Lot 2

Import

Pressupost
base licitació
518.768,46 €

Modificacions art. 204 LCSP
(màx 20%)
345.845,66 €
103.753,71 €

Pròrroga/es

Any

Pressupost

Primer Any

Pròrroga

TOTAL
968.367,86 €

Modificacions

Total

172.922,82 €

34.584,56 €

207.507,38 €

Segon Any

172.922,82 €

34.584,56 €

207.507,38 €

Tercer Any

172.922,82 €

34.584,56 €

207.507,38 €

Quart Any

172.922,82 €

172.922,82 €

Cinquè Any

172.922,82 €

172.922,82 €

TOTAL

518.768,46 €

345.845,64 €

103.753,68 €

968.367,78 €

Lot 3
Modificacions art. 204 LCSP
(màx 20%)
543.216,46 €
162.964,95 €

Pròrroga/es

Pròrroga

Modificacions

TOTAL
1.521.006,10 €

Any

Pressupost

Total

Primer Any

271.608,23€

54.321,65 €

325929,88 €

Segon Any

271.608,23 €

54.321,65 €

325929,88 €

Tercer Any

271.608,23 €

54.321,65 €

325929,88€

Quart Any

271.608,23 €

271.608,23 €

Cinquè Any

271.608,23 €

271.608,23 €

TOTAL

814.824,69 €

543.216,46 €

162.964,95 €

1.521.006,10€
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Import

Pressupost
base licitació
814.824,69 €

Lot 4

Import

Pressupost
base licitació
52.751,43 €

Modificacions art. 204 LCSP
(màx 20%)
35.167,62 €
10.550,28 €

Pròrroga/es

Pròrroga

Modificacions

TOTAL
98.469,33 €

Any

Pressupost

Total

Primer Any

17.583,81 €

3.516,76 €

21.100,57 €

Segon Any

17.583,81 €

3.516,76 €

21.100,57 €

Tercer Any

17.583,81 €

3.516,76 €

21.100,57 €

Quart Any

17.583,81 €

17.583,81 €

Cinquè Any

17.583,81 €

17.583,81 €

TOTAL

52.751,43 €

35.167,62 €

10.550,28 €

98.469,33 €

Lots 1, 2, 3 i 4

Any

Pròrroga/es
1.377.734,68 €

Pressupost

Modificacions art. 204
LCSP (màx 20%)
413.320,41 €

Pròrroga

Modificacions

TOTAL
3.857.657,11 €

Total

Primer Any

729.978,06€

145.995,61 €

875.973,67 €

Segon Any

729.978,06€

145.995,61 €

875.973,67 €

Tercer Any

729.978,06€

145.995,61 €

875.973,67 €

Quart Any

729.978,06€

729.978,06 €

Cinquè Any

729.978,06 €

729.978,06 €

TOTAL

2.189.934,18€

1.459.956,12€

437.986,83€

4.087.877,13 €

8. Imputació al pressupost municipal.
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Import

Pressupost
base licitació
2.189.934,17 €

Aquest pressupost base de licitació s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte del
contracte i anirà a càrrec dels pressupostos i partides següents, tenint en compte que el
contracte s’iniciarà l’1 de juny de 2021 (7 mesos any 2021 + any 2022 + any 2023 + 5 mesos
any 2024):

Lot 1
Any
2021
2022
2023
2024

Orgànic
410
410
410
410

Programa
3420
3420
3420
3420

Econòmic
22700
22700
22700
22700

Any Orgànic
2021
503
2021
503
2021
503
2021
503
2021
503
2021
503
2021
503
2021
503
2021
503
2021
503
2021
440
2021
503
2022
503
2022
503
2022
503
2022
503
2022
503
2022
503
2022
503
2022
503
2022
503
2022
503
2022
440
2022
503
2023
503
2023
503
2023
503
2023
503
2023
503
2023
503
2023
503

Programa
1530
1622
1640
2310
3110
3300
3370
4312
9200
3370
4911
1300
1530
1622
1640
2310
3110
3300
3370
4312
9200
3370
4911
1300
1530
1622
1640
2310
3110
3300
3370

Econòmic
22700
22700
22700
22700
22700
22700
22700
22700
22700
22701
22700
22700
22700
22700
22700
22700
22700
22700
22700
22700
22700
22701
22700
22700
22700
22700
22700
22700
22700
22700
22700

Import net
156.253,54 €
267.863,20 €
267.863,20 €
111.609,67 €
803.589,61 €

% IVA
21%
21%
21%
21%

Import IVA
32.813,24 €
56.251,27 €
56.251,27 €
23.438,04 €
168.753,82 €

Import total
189.066,78 €
324.114,47 €
324.114,47 €
135.047,71 €
972.343,43 €

Import net
% IVA
3.254,18 € 21%
727,08 € 21%
520,79 € 21%
7.784,27 € 21%
1.460,57 € 21%
24.376,98 € 21%
5.763,15 € 21%
5.274,15 € 21%
25.889,15 € 21%
13.333,68 € 21%
3.234,75 € 21%
9.252,90 € 21%
5.578,59 € 21%
1.246,43 € 21%
892,79 € 21%
13.344,46 € 21%
2.503,83 € 21%
41.789,11 € 21%
9.879,68 € 21%
9.041,40 € 21%
44.381,40 € 21%
22.857,74 € 21%
5.545,29 € 21%
15.862,11 € 21%
5.578,59 € 21%
1.246,43 € 21%
892,79 € 21%
13.344,46 € 21%
2.503,83 € 21%
41.789,11 € 21%
9.879,68 € 21%

Import IVA Import total
683,38 €
3.937,56 €
152,69 €
879,77 €
109,37 €
630,16 €
1.634,70 €
9.418,97 €
306,72 €
1.767,29 €
5.119,17 €
29.496,15 €
1.210,26 €
6.973,41 €
1.107,57 €
6.381,72 €
5.436,72 €
31.325,87 €
2.800,07 €
16.133,75 €
679,30 €
3.914,05 €
1.943,11 €
11.196,01 €
1.171,50 €
6.750,09 €
261,75 €
1.508,18 €
187,48 €
1.080,27 €
2.802,34 €
16.146,80 €
525,80 €
3.029,63 €
8.775,71 €
50.564,82 €
2.074,73 €
11.954,41 €
1.898,70 €
10.940,10 €
9.320,10 €
53.701,50 €
4.800,13 €
27.657,87 €
1.164,51 €
6.709,80 €
3.331,04 €
19.193,15 €
1.171,50 €
6.750,09 €
261,75 €
1.508,18 €
187,48 €
1.080,27 €
2.802,34 €
16.146,80 €
525,80 €
3.029,63 €
8.775,71 €
50.564,82 €
2.074,73 €
11.954,41 €
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Lot 2

2023
2023
2023
2023
2023
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024

503
503
503
440
503
503
503
503
503
503
503
503
503
503
503
440
503

4312
9200
3370
4911
1300
1530
1622
1640
2310
3110
3300
3370
4312
9200
3370
4911
1300

22700
22700
22701
22700
22700
22700
22700
22700
22700
22700
22700
22700
22700
22700
22701
22700
22700

9.041,40 €
44.381,40 €
22.857,74 €
5.545,29 €
15.862,11 €
2.324,41 €
519,35 €
371,99 €
5.560,19 €
1.043,26 €
17.412,13 €
4.116,53 €
3.767,25 €
18.492,25 €
9.524,07 €
2.310,54 €
6.609,21 €
518.768,48 €

21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%

1.898,70 €
9.320,10 €
4.800,13 €
1.164,51 €
3.331,04 €
488,13 €
109,06 €
78,12 €
1.167,64 €
219,08 €
3.656,55 €
864,47 €
791,12 €
3.883,37 €
2.000,06 €
485,21 €
1.387,93 €
108.941,38 €

10.940,10 €
53.701,50 €
27.657,87 €
6.709,80 €
19.193,15 €
2.812,54 €
628,41 €
450,11 €
6.727,83 €
1.262,34 €
21.068,68 €
4.981,00 €
4.558,37 €
22.375,62 €
11.524,12 €
2.795,75 €
7.997,14 €
627.709,86 €

Import IVA
33.272,01 €

Import total
191.710.14 €
328.645,96 €

Lot 3
Any
2021
2022

Orgànic
451
451

Programa
3230
3230

Econòmic
22700
22700

Import net
158.438,13 €
271.608,23 €

% IVA
21%
21%

2023

451

3230

22700

271.608,23 €

21%

57.037,73 €
328.645,96 €
57.037,73 €
2024

451

3230

22700

113.170,10 €

21%
23.765.72 €
171.113,19 €

814.824,69 €

136.935.82€
985.937,88 €

Any
2021
2022
2023
2024

Orgànic
503
503
503
503

Programa
9200
9200
9200
9200

Econòmic
22706
22706
22706
22706

Import net
10.257,22 €
17.583,81 €
17.583,81 €
7.326,59 €
52.751,43 €

% IVA
21%
21%
21%
21%

Import IVA
2.154,02 €
3.692,60 €
3.692,60 €
1.538,58 €
11.077,80 €

Import total
12.411,24 €
21.276,41 €
21.276,41 €
8.865,17 €
63.829,23 €

9. Procediment d’adjudicació.
Atès l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu objecte,
així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva adjudicació, es
considera que el més adient és adjudicar aquest contracte mitjançant procediment obert,
subjecte a regulació harmonitzada. En atenció a les prescripcions de l’article 156 i següents
de la LCSP i per tal que tots els empresaris interessats puguin presentar les seves
propostes, sense negociar amb cap d’ells.
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Lot 4

10. Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financera.
En relació als contractes de serveis, com en el cas que ens ocupa, l’article 77.1.b) de la
LCSP disposa que no és exigible la classificació de l’empresari, senyalant que aquest podrà
acreditar la solvència indistintament mitjançant la classificació en el grup, subgrup i categoria
corresponents o bé mitjançant els requisits que concretin els plecs de conformitat amb els
articles 86 i següents de la LCSP.
En aquest sentit el plec de clàusules administratives particulars haurà de considerar aquesta
via dual preveient pels lots 1, 2 i 3, d’una banda, que la solvència es podrà acreditar amb la
classificació en el Grup U, Subgrup U-1, i la categoria corresponent a 1,5 vegades el import
del valor anual mig del lot, d’acord amb el que estableix el Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques (en endavant, RGLCAP), aprovat pel Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
Alternativament, es considera com a requisit per acreditar la solvència tècnica i financera
que l’empresa hagi assolit una xifra anual de negocis en l’àmbit al que fa referència el
contracte, per import mig de 1,5 vegades el valor anual mig del lot que es presenta la
proposició.

Pel que fa a la solvència tècnica i professional es requereix, d’una banda, una relació dels
treballs o serveis realitzats en l’àmbit de la neteja d’edificis en els darrers tres anys, indicant
l’import, la data i el destinatari públic o privat dels referits treballs o serveis.
Aquestes quantitats suposen el 70% del valor anual mig del contracte, acollint també el
criteri mínim considerat en l’article 90.2 de la LCSP, pels supòsits en què els plecs no
determinin aquesta solvència.
Els requisits exigits persegueixen assegurar la fortalesa econòmica, experiència i capacitat
tècnica de les empreses licitadores, però evitant que el procediment d’adjudicació tan sols
sigui accessible a grans empreses, deixant fora de la possibilitat que puguin executar el
contracte empreses de menor volum tanmateix capacitades per portar a terme les
prestacions contractuals.
Amb això s’intenta, també, donar compliment al que disposa l’article 87.4 de la LCSP, en el
sentit de possibilitar la participació de les mitjanes i petites empreses en les licitacions
públiques quan reuneixen la solvència necessària per complir amb les prestacions del
contracte.
Per últim, tots els licitadors, inclosos els que disposin de classificació, hauran de disposar de
certificat acreditatiu del compliment de les normes:
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La determinació del referit mínim és perquè s’ajusta a la quantitat resultant de multiplicar per
1,5 el valor mig anual del contracte, en ser de durada superior a un any; en aquest sentit
s’adopta el criteri subsidiari determinat a l’article 87.3.a) de la LCSP, pels supòsits en què els
plecs no determinin aquesta solvència, però amb la diferència que el volum de negocis ha
d’estar vinculat a l’àmbit al que fa referència el contracte, per cercar un perfil de licitadors
especialitzats en l’objecte contractual, ja que per realitzar de forma adequada les tasques
que es demanen a la present contractació el que es necessita són empreses que estiguin
especialitzades i capacitades tècnicament i estructuralment per realitzar els treballs que
requereix aquesta contractació, i no empreses més generalistes que fan diversitat de
treballs, però que no disposen dels suficients coneixements en l’àmbit al que fa referència el
contracte.

de garantia de la qualitat ISO 9001 vigent, o equivalent
de gestió ambiental ISO 14001 vigent, o equivalent

-

Amb aquests requeriments es vol garantir que el servei es presti amb un elevat grau de
qualitat, així com amb un elevat respecte a la preservació del medi ambient.
Acreditació de la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica i
professional de l’empresa/ari:
Solvència econòmica i financera.
-

Volum anual de negocis en el sector objecte del contracte, referit al millor exercici
dintre dels 3 últims disponibles, per import 1,5 vegades el import del valor anual
mig del lot

Solvència tècnica o professional.
-

Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres anys que
inclogui concepte, import, data i el destinatari (públic o privat) dels mateixos, per
import del 70% del valor anual mitjà del lot/s al/s que es presenta la proposició.
S'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan
el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un
subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, mancant aquest
certificat, mitjançant una declaració de l'empresari, acompanyat dels documents a
disposició del mateix que acreditin la realització de la prestació.

-

Serà imprescindible també per justificar la solvència tècnica, la presentació per
part dels licitadors de les següents certificacions segons normes ISO:
 ISO 9001: 2015 de Gestió de la Qualitat.
 ISO 14001: 2015 Sistema Gestió Mediambiental

La LCSP incorpora, com un dels objectius generals de la reforma de la contractació pública,
l'aconseguir una millor relació qualitat-preu. Així, l'art. 1.3 LCSP estableix que en tota
contractació pública s'incorporaran de manera transversal i preceptiva criteris socials i
mediambientals sempre que tinguin relació amb l'objecte del contracte, en la convicció que
la seva inclusió proporciona una millor relació qualitat-preu en la prestació contractual, així
com una major i millor eficiència en la utilització dels fons públics.
El preu es considera, per tant, en termes absoluts i en termes relatius, i això mitjançant la
inclusió d'aspectes qualitatius, mediambientals, socials i innovadors vinculats a l'objecte del
contracte.
És a dir, que al costat del preu com a criteri objectiu i quantitatiu, el contracte podrà incloure,
com a elements per ponderar les ofertes que es realitzin, altres criteris, subjectius i
qualitatius per avaluar la millor relació qualitat-preu, o com a condicions especials
d'execució, si bé la seva introducció queda supeditada al fet que es relacionin amb l'objecte
del contracte a celebrar.
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11. Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació assignada
a cada criteri respecte del total de criteris a considerar.

Per tant, d’acord amb l’article 145.1 de la LCSP per a l’adjudicació del present contracte
s’utilitzarà una pluralitat de criteris d’adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu.
Les ofertes acceptades a la licitació es valoraran, sempre que la documentació aparegui
correctament acreditada, d’acord amb els criteris que es descriuran en aquest apartat, els
quals es ponderaran en funció del barem previst per a cadascun.
Atesa la complexitat tècnica dels serveis a desenvolupar, l’òrgan de contractació ha estimat
necessari l’establiment d’aspectes tècnics que no són valorables automàticament. Així
doncs, i en aquesta línia, s’han definit uns criteris d’adjudicació consistents en judicis de
valor que valoraran la idoneïtat de la proposta tècnica del licitador, atenent a una multiplicitat
de criteris i variables que influeixen en els serveis de neteja d’equipaments i que cal
justificar-los atenent a les particularitats del municipi d’Abrera. D’aquesta manera, el licitador,
a través de la seva proposta tècnica que ha de desenvolupar i sempre respectant els
requisits mínims indicats al Plec de prescripcions tècniques, dissenyarà un servei que
s’ajusti a les necessitats del municipi prioritzant aspectes com l’optimització de recursos
humans i materials i tenint en compte tots els aspectes mediambientals que la legislació
requereixi.
Altres aspectes que seran valorats com a criteris d’adjudicació de judici de valor seran
l’adequat equilibri entre els mitjans materials i humans, sempre en benefici d’aconseguir la
prestació d’un servei de qualitat i que derivi en un benefici cap al municipi i els seus
ciutadans.

Pel que es refereix a la resta de criteris que no depenen d’un judici de valor, però que són
estrictament tècnics, aquests han estat escollits donat que representen una millora del servei
per al municipi de Abrera ja que consisteixen en dotar un millor servei en aspectes com un
sistema de control de qualitat o d’altres aspectes que comporten major dotació de jornals
amb l’objectiu de millorar els mínims de servei especificats al Plec de prescripcions
tècniques.
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació
qualitat-preu seran els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla
per a cadascun d’ells:
 Lots 1, 2 i 3
CRITERI

VALORACIÓ

PUNTS

A

1

Millora del preu de licitació

Automàtica (fórmula)

33,00

A

2

Bossa d’hores anuals de lliure disposició

Automàtica (fórmula)

5,00

A

3

Automàtica (fórmula)

4,00

A

4

Automàtica (fórmula)

3,00

A

5

A

6

Programa de recollida selectiva d’escombraries
Millora del preu de les hores extraordinàries del
personal netejador i especialista
Preu/m² per a futures ampliacions
Carrets de neteja 70% reciclables amb
certificació

Automàtica (fórmula)
Automàtica (fórmula)

3,00
1,00
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Així mateix, s’han incorporat de manera transversal i preceptiva criteris socials, d’innovació
tecnològica i mediambientals, en la convicció que la seva inclusió proporciona una millor
relació qualitat-preu en la prestació contractual, així com una major i millor eficiència en la
utilització dels fons públics.

Utilització en centres mitjans i petits de
productes amb sistema tipus Ecofoam System
Dispositiu portàtil sobre rodes per a desinfecció
8-1
de l’aire Lots 1 i 2
Dispositiu UV per a desinfecció irradiació directa
8-2
Lot 3
Memòria tècnica descriptiva del funcionament
1
del servei
2 Mitjans tècnics i materials

A

7

A
A
B
B

Automàtica (fórmula)

1,00

Automàtica (fórmula)

3,00

Automàtica (fórmula)

3,00

Per judici de valor

16,00

Per judici de valor

15,00

B

3

Organització del servei

Per judici de valor

13,50

B

4

Propostes per millorar la qualitat del servei

Per judici de valor

2,50

TOTAL


100,00

Lot 4
CRITERI

VALORACIÓ
Automàtica (fórmula)

51,00

Per judici de valor

20,00

Per judici de valor

14,00

Per judici de valor

15,00

A

1

B

1

B

2

Millora del preu de licitació
Memòria tècnica descriptiva del funcionament
del servei
Plataforma informàtica

B

3

Organització del servei

TOTAL

PUNTS

100,00

A) Criteris avaluables de forma automàtica (fins a 53 punts lots 1, 2 i 3 / fins a 51 punts
lot 4)
Lots 1, 2 y 3 (fins a 53 punts)
A1) Millora del preu de licitació

fins a 33 punts

(segons el model d’oferta econòmica de l’annex 1 quadre 1 del PCAP en el que es
determinarà el preu global del lot amb desglòs per a tres anualitats sense IVA i estarà
desglossat per a cada centre).
Pv = [1-((Ov-Ob)/IL) x 0,50] x 33
On:
Pv = Puntuació de l'oferta a valorar
Ob = Oferta econòmica més baixa
Ov = Oferta a valorar
IL = Import de licitació
Aquesta fórmula s’aplicarà al preu global ofert per a tres anys.
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Considerant l’objecte del contracte, així com totes les actuacions que integren el seu cicle de
vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat-preu,
incorporar els criteris següents i amb la proporció que tot seguit s’indica i justifica relacionats
per ordre decreixent d’importància:

A2) Bossa d’hores anuals de lliure disposició
fins a 5 punts
(segons el quadre 2 del model d’oferta econòmica de l’annex 1 del PCAP)
L'aportació de 150 hores per a cada lot de servei de neteja per anualitat ja siguin laborables,
festives o nocturnes sense cost per a l’Ajuntament d’Abrera, per tal de poder atendre
qualsevol tipus de necessitat puntual que pogués sorgir al llarg del termini d'execució del
contracte.
El càlcul es farà sobre la base de la fórmula següent:
P = 5 x N / Nmax
On:
P = Puntuació
N = Nombre d'hores de l'oferta que es valora
Nmax = Millor borsa d’hores oferta entre els licitadors
A3) Programa de recollida selectiva d’escombraries

fins a 4 punts

Es valorarà en aquest apartat l’aportació com a recollida selectiva de les escombraries
generades als edificis i equipaments municipals en el que s’inclogui la gestió de tòners, CD
i piles.
Es podrà considerar l’ús de la deixalleria municipal com a centre de recepció
d’aquests residus.
El programa haurà de definir els punts de recollida (papereres o caixes especialitzades per
a aquesta recollida) d’aquests residus per a cada edifici i la freqüència de buidat
proposada, així com el destí de cada residu (que podrà ser la deixalleria municipal).
per a cada
per a cada
per a cada
piles, per a

LA PROPOSTA DE RETIRADA D’AQUEST TIPUS DE RESIDUS CALDRÀ
REALITZAR-LA EN EL SOBRE 3, EL FER AQUESTA PROPOSTA EN EL SOBRE 2
SERIA CAUSA D’EXCLUSIÓ DE LA LICITACIÓ.
A4) Millora del preu de les hores extraordinàries del/de la netejador/a i especialista
fins a 3 punts
(segons el quadre 3 del model d’oferta econòmica de l’annex 1del PCAP)
Els preus oferts pels licitadors hauran de ser inferiors que els establerts en el model de
l’annex 7 del PCAP.
El càlcul es farà en atenció a la fórmula següent:
P= 3 x BO/PM
On:
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a) Si inclou un punt de recollida per fracció de tòner, CD i piles,
equipament, amb una freqüència de buidat trimestral: 1 punt
b) Si inclou un punt de recollida per fracció de tòner, CD i piles,
equipament, amb una freqüència de buidat bimestral: 2 punts
c) Si inclou un punt de recollida per fracció de tòner, CD i piles,
equipament, amb una freqüència de buidat mensual: 3 punts
d) Si inclou més d’un punt de recollida per fracció de tòner, CD i
cada equipament, amb una freqüència de buidat mensual: 4 punts.

P
= Puntuació
BO = Suma de tots els preus unitaris oferts pel licitador en relació a hores
extraordinàries
PM = Suma de tots els preus unitaris màxims
Preu màxim hora extraordinària netejadora i preu màxim hora extraordinària especialista
Categoria

Tipus d’hora
Diürn laborable
Nocturn laborable
Diürn festiu
Nocturn festiu
Diürn laborable
Nocturn laborable
Diürn festiu
Nocturn festiu

Netejador/a

Especialista

A5) Millora dels preus/m2 per a futures ampliacions
(quadre 4 del model d’oferta econòmica de l’annex 1 del PCAP)

Preu Hora IVA
exclòs
15,00 €
18,75 €
22,50 €
26,25 €
16,00 €
20,00 €
24,00 €
28,00 €
fins a 3 punts

Els licitadors hauran de consignar el tant per cent de baixa que oferten sobre els preus
establerts per tipus de zones (oficines, passadissos, WC, vestuaris, vestidors, etc) segons
annex 7 del PCAP.
El càlcul es farà en atenció a la fórmula següent:

Preu màxim metre quadrat per a futures ampliacions

Superfície
Oficines
Vestidors
Vestuaris (inclou dutxa o
similar)
Wcs
Passadissos
Pista esportiva interior
(Mopejat diari, fregat 3
vegades/setmana
Pista esportiva exterior
(neteja quinzenal)

Preu màxim Mensual Segons Freqüències
Preu
metre 1 dia
2 dies
3 dies
4 dies
5 dies
6 dies
quadrat setmana setmana setmana setmana setmana setmana
dia
0,100 €
0,110 €

0,435 €
0,478 €

0,869 €
0,956 €

1,304 €
1,434 €

1,738 €
1,912 €

2,173 €
2,390 €

2,607 €
2,868 €

0,130 €

0,565 €

1,130 €

1,695 €

2,259 €

2,824 €

3,389 €

0,200 €
0,050 €

0,869 €
0,217 €

1,738 €
0,435 €

2,607 €
0,652 €

3,476 €
0,869 €

4,345 €
1,086 €

5,214 €
1,304 €

0,020 €

0,087 €

0,174 €

0,261 €

0,348 €

0,435 €

0,521 €

0,010 €

0,043 €

0,087 €

0,130 €

0,174 €

0,217 €

0,261 €
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P= 3 x BO/BMO
On:
P
= Puntuació
BO
= Percentatge de baixa oferta pel licitador.
BMO = Millor percentatge de baixa ofert entre els licitadors

Magatzems (neteja
mensual)
Sales de exposicions
Aules de Formació

Vidres de fàcil accés (el
preu es per les dues
cares del vidre)
Vidres difícil accés (Amb
perxa) (el preu es per les
dues cares del vidre)

0,070 €

0,304 €

0,608 €

0,912 €

1,217 €

1,521 €

1,825 €

0,060 €
0,070 €

0,261 €
0,304 €

0,521 €
0,608 €

0,782 €
0,912 €

1,043 €
1,217 €

1,304 €
1,521 €

1,564 €
1,825 €

Preu
metre
quadrat
dia

Preu M²
Mensual

0,550 €

0,550 €

1,400 €

1,400 €

Aquest preu m² es basa en la neteja diària de dilluns a dissabte en dies laborables durant
un mes, menys els preus dels vidres que son per a cada intervenció.
A6) Utilització de carrets de neteja amb com a mínim un 70% de materials reciclables
amb certificació mediambiental
fins a 1 punt
A7) Utilització dels productes amb sistema tipus ”Ecofoam System” o similar fins a 1
punt
Aquest sistema degut a la concentració del producte i el tipus d’envàs, garanteix una
reducció de consum de plàstics i també una reducció de logística important, per a ser
valorable caldrà que l’envàs en la part del detergent sigui inviolable i no manipulable.
A8-1) Aportació de 3 Dispositius portàtils sobre rodes per a desinfecció de l’aire 3
unitats per cada lot 1 i 2
fins a 3 punts

Lot 4 (fins a 51 punts)
A1) Millora del preu de licitació
fins a 51 punts
(segons el model d'oferta econòmica de l'annex I en el qual es determinarà el preu global
per 3 anualitats sense IVA i l'import desglossat per centre segons el quadre 1 de l'annex 1
del PCAP)
El càlcul es farà en atenció a la següent fórmula:
Pv = [1-((Ov-Ob)/IL) x 0,50] x 51
On:
Pv = Puntuació de l'oferta a valorar
Ob = Oferta econòmica més baixa
Ov = Oferta a valorar
IL = Import de licitació
Aquesta fórmula s’aplicarà al preu global ofert per a tres anys.
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A8-2) Aportació de 3 Dispositius UV per a desinfecció irradiació directa de l’aire i de
les superfícies per al lot 3
fins a 3 punts

B) Criteris que depenen d’un judici de valor (fins a 47 punts lots 1, 2 i 3 / fins a 49
punts lot 4)
Lots 1, 2 i 3 (fins a 47 punts)
B1) Memòria tècnica descriptiva del funcionament del servei

B.1.3
B.1.4
B.1.5

B2) Mitjans tècnics i materials
B.2.1
B.2.2
B.2.3
B.2.4
B.2.5

B.3.7
B.3.8

4,00
3,00
4,00

fins a 15 punts
Punts
3,00
7,00
2,00
1,00
2,00

Concepte a valorar
Maquinària ofertada idònia per al servei a executar
Annex 4 Estudi tècnic (*)
Pla de formació del personal del centre
Pla de prevenció de riscos laborals dels centres
Pla de medi ambient per a la gestió del contracte

B3) Organització del servei
B.3.1
B.3.2
B.3.3
B.3.4
B.3.5
B.3.6

Punts
1,00
4,00

Concepte a valorar
Relació de l'equip humà del centre
Programació de les freqüències periòdiques de neteja de
netejadora i formats
Programació de les freqüències periòdiques de neteja
d’especialista i formats
Planificació sobre gestió del servei
Planificació del servei a l’inici i posada en marxa

fins a 13,5 punts

Concepte a valorar
Control i supervisió del servei
Protocols de neteja aportats
Metodologia de treball
Capacitat de resposta a ampliacions del servei i activitats
Proposta de cobertura de baixes i absentisme
Proposta de sistema de comunicació entre l’empresa
l’Ajuntament
Memòria anual del servei
Proposta de mesura de satisfacció de l’usuari final del servei

B4) Propostes per millorar la qualitat del servei

i

Punts
2,00
1,50
1,00
1,00
2,00
2,00
2,00
2,00

fins a 2,5 punts

Els licitadors descriuran les propostes que sota el seu criteri millorin la gestió del servei. Es
valoraran:

B.4.1
B.4.2
B.4.3
B.4.4
B.4.5

Concepte a valorar Lot 1
Increment en les freqüències de neteja sol·licitades
Neteja de vidres interiors i superfícies no poroses amb perxes
tipus Cleano o similar
Utilització i planificació de la perxa d’exteriors d’aigua osmotitzada
amb filtre de resines
Subministrament de canviadors d’infants
Subministrament d’assecadors de mans

Punts
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
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B.1.1
B.1.2

fins a 16 punts

B.4.1
B.4.2
B.4.3
B.4.4
B.4.5

B.4.1
B.4.2
B.4.3
B.4.4
B.4.5

Concepte a valorar Lot 2
Increment en les freqüències de neteja sol·licitades
Neteja de vidres interiors i superfícies no poroses amb perxes
tipus Cleano o similar
Subministrament d’assecadors de cabells
Subministrament de canviadors d’infants
Subministrament d’assecadors de mans

Punts
0,50
0,50

Concepte a valorar Lot 3
Increment en les freqüències de neteja sol·licitades
Neteja de vidres interiors i superfícies no poroses amb perxes tipus
Cleano o similar
Utilització i planificació de la perxa d’exteriors d’aigua osmotitzada
amb filtre de resines.
Utilització de fregat pla en les escoles
Utilització sistema de neteja amb microfibres i codi de colors

Punts
0,50
0,50

0,50
0,50
0,50

0,50
0,50
0,50

Lot 4 (fins a 49 punts)
B1) Memòria tècnica descriptiva del funcionament del servei

fins a 20 punts

Concepte a valorar
Aportació de plataforma informàtica segons l'especificat en el PPT
Procediment i mitjans tècnics per a l'execució de l'auditoria
Models d'Informes segons l'especificat en el PPT

Punts
Fins a 10 punts
Fins a 5 punts
Fins a 5 punts
fins a 14 punts

Concepte a valorar
Model de Funcionament de la plataforma informàtica
Aplicar els resultats i penalitzacions per cada apartat
Estar habilitada perquè l'empresa de neteja adjudicatària pugui confirmar
les tasques diàries i periòdiques
Tenir habilitat un apartat d'incidències amb accés per a tots els
responsables que cregui necessaris l’Ajuntament d’Abrera
Tenir habilitat un apartat per al control del temps d'obertura de les
incidències i per al control del temps de tancament de les incidències
Tenir habilitat un apartat de peticions de serveis amb accés per a tots els
responsables que cregui necessaris l’Ajuntament d’Abrera
Tenir habilitat un apartat amb accés per als responsables de l’Ajuntament
on l'empresa adjudicatària pugui penjar els documents relacionats amb el
servei de neteja contractat

Punts
Fins a 2 punts
Fins a 2 punts
Fins a 2 punts
Fins a 2 punts
Fins a 2 punts
Fins a 2 punts
Fins a 2 punts

B3) Organització del servei

fins a 15 punts

Concepte a valorar
L’organització del servei ha de ser suficient per donar satisfacció a les
necessitats en quant als serveis objecte d'aquesta licitació
Cronograma de planificació anual dels controls
Proposta de sistema de comunicació entre l'empresa i l’Ajuntament

Punts
Fins a 5 punts
Fins a 5 punts
Fins a 5 punts
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B2) Plataforma informàtica

d’Abrera per al seguiment de l'execució del contracte.

C) Detall dels criteris de qualitat subjectes a judici de valor: Memòria tècnica
descriptiva del funcionament del servei. Sobre B (fins a un màxim de 47 punts)
Lots 1, 2 i 3
Contingut
La Memòria operativa de prestació de serveis (MOPS) Sobre B, on quedaran recollides les
actuacions que es té previst desenvolupar per complir amb les prescripcions tècniques
recollides en aquest document i que servirà de base per a valorar un dels criteris
d'adjudicació.
En termes generals s'ha considerat convenient que, en aquesta licitació, el pes dels criteris
subjectes a judici de valor sigui mig, concretament fins a 47 punts sobre 100 que corresponen
al màxim del seu grup, ja que hi ha bastants indicadors que permetran avaluar
adequadament el servei a desenvolupar, de manera que mitjançant aquests criteris subjectes
a judici de valor s'avaluarà l'eficiència de l'oferta, encara que per si mateixos no siguin els
únics determinants. Els aspectes per valorar es referiran a analitzar al detall sobre com
s’executaran les accions, els recursos posats a disposició, la dedicació de personal, el grau
de compliment i la resposta als terminis.
Elements per valorar
Es valoraran els següents elements: pertinència del contingut; capacitat de síntesi; claredat
en les idees plantejades com a solució a les demandes d'aquest servei; coneixement, tant de
el sector, com d'aquest tipus de serveis; aportació de tecnologies punteres; aportació
d'operatives innovadores i plantejament operatiu.

La Memòria operativa de prestació de serveis (MOPS), respon a unes característiques
formals, d'estructura i contingut mínim que es troben detallades a l'esmentat Contingut Sobre
B i serà valorada, tenint en compte els aspectes mínims referits en el Plec, d'acord amb la
següent taula:
METODOLOGIA DE VALORACIÓ DE LA MEMÒRIA OPERATIVA DE PRESTACIÓ DE
SERVEIS SUBJECTA A JUDICI DE VALOR
Explicació
Qualificació
Puntuació Base
Es considera quan tingui en compte tots els continguts del
servei establerts en el plec, desenvolupant cada un d'ells
de manera clara i entenedora, i quan la proposta d'abast Excel·lent
81 % a 100 %
s'ajusti a les característiques de les línies estratègiques
indicades anteriorment.
Es considera quan tingui en compte tots els continguts del
servei establerts en el plec, desenvolupant tots o gairebé
tots els continguts, i sempre que els no desenvolupats o
Bona
61 % a 80%
poc desenvolupats no tinguin consideració d'essencials
en les característiques de les línies estratègiques
indicades anteriorment.
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Metodologia de valoració de la memòria tècnica

METODOLOGIA DE VALORACIÓ DE LA MEMÒRIA OPERATIVA DE PRESTACIÓ DE
SERVEIS SUBJECTA A JUDICI DE VALOR
Explicació
Qualificació
Puntuació Base
Es considera quan tingui en compte tots els continguts de
del servei establerts en el plec, però el desenvolupament Escassa
41 % a 60%
d'aquests sigui escàs o inexistent en algun cas.
Es considera quan no tingui en compte els continguts del
servei establerts en el plec, però el seu desenvolupament Insuficient
21 % a 40%
és molt escàs o pràcticament inexistent.
Quan no tingui en compte els continguts del servei
establerts en el plec i el desenvolupament dels mateixos Dolenta
0 % a 20%
sigui inexistent.
B1) Memòria tècnica descriptiva del funcionament del servei

fins a 16 punts

B.1.1.- Relació de l’equip humà de treball del centre.
Definició
Relació clara i detallada de totes les prestacions que es consideren en la proposta,
amb les característiques i limitacions incloent la informació següent:
1. Relació de llocs de treball
2. Categories professionals
3. Dedicació Setmanal i Anual
4. Nombre d’hores setmanals i anuals totals que es dedicaran al centre
Justificació
En aquest apartat es definiran relacionats els mitjans humans dels centres

1. Relació de llocs de treball
2. Categories professionals
3. Dedicació Setmanal i Anual
4. Nombre d’hores setmanals i anuals totals que es dedicaran al centre
Un cop iniciat el servei l’adjudicatari aplicarà els horaris ofertats i que hauran estat
acceptats prèviament per l’Ajuntament d’Abrera, donant així compliment a les
mesures de seguretat en els centres.
Aquest criteri té un pes de fins a de fins a 1 punt sobre 16
Acreditació
S'inclourà el detall necessari en la Memòria Operativa de Prestació de Serveis (MOPS).
B.1.2. i B.1.3- Programació de les freqüències periòdiques de neteja, de netejadora i
especialista.
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Ha de ser suficient per donar satisfacció a les necessitats pel que fa als serveis
objecte d’aquest concurs, indicant com a mínim:

Definició
Detall sobre la metodologia que s'utilitzarà per planificar les tasques de neteja i el format en
què es lliurarà a cada treballador.
Justificació
Haurà d'estar degudament especificada la metodologia a utilitzar per dur a terme la
programació del servei, formats, el temps objectiu d'implantació i la claredat i senzillesa del
format en què es lliurarà als treballadors.
S'inclouran els formats en què es lliurarà la planificació a cada operari i la informació que han
de contenir. Es valorarà la facilitat de lectura i l'enteniment d'aquests.
Fins i tot, en el cas de disposar d'una APP de gestió d'ordres de treball, també s'haurà de
justificar la planificació, els seus temps objectiu i com s'han calculat.
Aquests criteris tenen un pes de fins a 4 punts sobre 16, per cadascun d’ells, que correspon
al seu subgrup Memòria tècnica descriptiva del funcionament del servei, ja que entenem
incideix sobre la necessitat d'analitzar i gestionar adequadament la programació del servei.
Acreditació
S'inclourà el detall necessari en la Memòria Operativa de Prestació de Serveis (MOPS)
B.1.4.- Planificació sobre gestió del servei
Definició
Detall sobre la concepció teòrica del servei i com s’afrontarà la seva prestació, amb quins
protocols i accions.

El PPT marca uns continguts mínims per a la prestació dels serveis. No obstant això, cada
licitador haurà d'exposar com, mantenint aquests continguts mínims, organitzarà el servei
amb eficiència.
Es valorarà en funció de la informació que el licitador aporti sobre el sistema o pla de qualitat
implantat per a la gestió del servei. Haurà de descriure els mitjans tecnològics que
s'utilitzaran per gestionar el dia a dia del servei a prestar, els comandaments assignats,
formats per a la gestió diària dels mateixos, mitjans o vies de comunicació disponibles per
garantir la localització de les persones assignades per l'empresa per la interlocució i
coordinació del contracte.
Aquest criteri té un pes de fins a 3 punts sobre 16 que correspon al seu subgrup Memòria
tècnica descriptiva del funcionament del servei, ja que entenem incideix sobre la necessitat
de conèixer com es prestarà el servei de manera concreta.
Acreditació
S'inclourà el detall necessari en la Memòria Operativa de Prestació de Serveis (MOPS).
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Justificació

B.1.5.- Planificació inicial i posada en marxa del servei
Definició
Detall sobre les característiques i execució proposta relacionada amb l'equip humà disposat
per l'adjudicatari per a la posada en marxa del servei d'aquesta licitació.
Justificació
La planificació inicial del servei i la posada en marxa d'aquest ha d'incloure les actuacions
inicials a realitzar fins al seu total i correcte funcionament. En concret: els objectius, la
incorporació de mesures, personal i materials per impulsar el servei. S'haurà d'incloure el
nombre de treballadors destinats a cada centre i l'horari previst de treball. És un servei en què
la participació de l'equip humà és alta, per la qual cosa s'ha de valorar adequadament aquells
aspectes que tenen a veure amb la seva participació.
Aquest criteri té un pes de fins a 4 punts sobre 16 que correspon al seu subgrup Memòria
tècnica descriptiva del funcionament del servei, ja que entenem incideix sobre la necessitat
de comptar amb professionals amb formació i actitud adequada i evitar d'aquesta manera
l'actuació i/o oferta de persones sense una formació adequada amb el que no s'aconseguirien
els objectius de la licitació.
Els punts mes interessants d’aquest apartat són: planificació del servei fins al seu inici,
planificació de l'inici del servei a partir del seu inici, reforços en mà d'obra netejadora i/o
especialista, reforços en comandaments intermedis, formadors, tècnics, etc.., formació inicial
d'acollida impartida i aportació de maquinària a l'inici del servei.
Acreditació
S'inclourà el detall necessari en la Memòria Operativa de Prestació de Serveis (MOPS).
B2) Mitjans tècnics i materials
fins a 15 punts

Definició
S’aportarà una relació detallada per centres de la maquinària que s’utilitzarà en l’execució
del contracte, caldrà diferenciar les màquines fixes del centre de les que són aportades
de forma eventual.
L’oferta tindrà en compte com a base la maquinària mínima sol·licitada en el PPT.
Acreditació
El PPT marca unes característiques i quantitats específiques mínimes exigides de
maquinària. No obstant això, cada licitador haurà d'exposar una relació de maquinària a
utilitzar per a la prestació de servei, indicant l'ús específic de cada màquina i la seva
temporalitat d'ús.
Aquest criteri té un pes de fins a 3 punts que correspon al seu subgrup Mitjans tècnics i
materials, ja que entenem incideix sobre la necessitat de tenir sota control l'aportació de
maquinària en l'execució del contracte.
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B.2.1.- Maquinària ofertada idònia per al servei a executar

Justificació
L’oferta tindrà en compte com a base la maquinària mínima sol·licitada en el PPT que no
serà puntuada, ja que es una exigència del plec. Es puntuarà a criteri de l’Ajuntament
d’Abrera la utilitat de la maquinària proposada i el seu ús.
S'inclourà el detall necessari en la Memòria Operativa de Prestació de Serveis (MOPS)
B.2.2.- Estudi tècnic de la prestació de servei Annex 4
Definició
Detall sobre els rendiments per dependències de cada edifici i de cada dependència en el
qual cada operari/a durà a terme la seva activitat.
Justificació
Per valorar aquest criteri caldrà presentar degudament emplenat el quadre Excel Annex 4 que
s'acompanya al plec, amb el títol de "Estudi Tècnic de Servei". Caldrà tenir en compte al
presentar l'oferta que els rendiments estaran necessàriament relacionats amb el protocol de
neteja de cada dependència, no valorant les ofertes que presentin rendiments que es
considerin tècnicament desproporcionats, o quan les propostes reflecteixin una mitjana de
rendiments iguals per a totes les zones a netejar (lavabos, passadissos, despatxos, etc.). Es
valorarà especialment la coherència dels rendiments utilitzats en les diferents zones dels
edificis objecte de la prestació de servei.
Aquest criteri té un pes de fins a 7 punts sobre 15 que correspon al seu subgrup Mitjans
tècnics i materials , ja que entenem que incideix sobre la necessitat de conèixer la planificació
de les accions adequades

Els resultats que els licitadors proposin en el quadre d'Excel es compararan amb l'estudi
realitzat per l’Ajuntament d’Abrera, que reflecteix com resultat mitjà el següent:




Lot 1: 13.325,79 hores any totals teòriques de netejadora i especialista
Lot 2: 10.379,02 hores any totals teòriques de netejadora i especialista
Lot 3: 14.853,13 hores any totals teòriques de netejadora i especialista

Els punts es distribuiran de la següent manera:
 Les propostes que estiguin a una distància de fins al 6% en més o menys de l'estudi
realitzat per l’Ajuntament d’Abrera obtindran fins a 7 punts.
 Les propostes que estiguin a una distància de fins al 8% en més o menys de l'estudi
realitzat per l’Ajuntament d’Abrera obtindran fins a 6 punts.
 Les propostes que estiguin a una distància de fins al 10% en més o menys de l'estudi
realitzat per l’Ajuntament d’Abrera obtindran fins a 4 punts.
 Les propostes que estiguin a una distància de fins al 12% en més o menys de l'estudi
realitzat per l’Ajuntament d’Abrera obtindran fins a 2 punts.
 Les propostes que estiguin a una distància de fins al 15% en més o menys de l'estudi
realitzat per l’Ajuntament d’Abrera obtindran fins a 1 punt.
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Acreditació



Les propostes que estiguin a una distància de més 15% en més o menys de l'estudi
realitzat per l’Ajuntament d’Abrera es consideraran inapropiades i no obtindran cap
punt.

Les propostes que reflecteixin una mitjana de rendiments iguals per a totes les zones (banys,
passadissos, despatxos, etc.) no seran valorades.
A part de la valoració objectiva del nombre total d'hores també serà objecte de la valoració la
coherència dels rendiments utilitzats en les diferents zones dels edificis.
A l’hora d’omplir aquest annex es tracta de no fer-ho de forma mecànica com un qüestionari,
es valora realment la realització d’un estudi tècnic professional de tots els edificis objecte
d'aquesta licitació.
S'inclourà el detall necessari a través de la presentació de l’Excel de l’Annex 4 relatiu a
l’estudi tècnic.
B.2.3.- Pla de formació del personal del centre
Descripció
Es puntuarà, amb independència de la formació general de que disposin els treballadors de
neteja, formació mínima addicional a l'exigida com a obligatòria en matèria de prevenció de
riscos laborals i activitats docents de reciclatge del personal que desenvolupi les seves
tasques en els centres objecte de el contracte.
Aquest concepte està basat en l'Objectiu 4 Objectius de Desenvolupament Sostenible
(ODS): Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats
d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom.
Justificació

Aquest criteri té un pes de fins a 2 punts sobre 15 que correspon al seu subgrup Mitjans
tècnics i materials.
Acreditació
S'inclourà el detall necessari en la Memòria Operativa de Prestació de Serveis (MOPS).
S’haurà d’indicar el seu grau d'implantació real en la companyia licitadora amb indicació de si
és propi, o amb acord amb un extern. Els cursos han de ser impartits per entitats
homologades i acreditades. L'empresa ha d'aportar un cronograma amb els terminis de
realització dels cursos i l'índex de cada curs proposat.
B.2.4.- Pla de prevenció de riscos laborals dels centres
Descripció
Serà valorada amb punts l’aportació de dades especifiques dels riscos detectats i/o aportats a

28

Codi Validació: 3EZEFAFW792GN3DQZY4HNXS7D | Verificació: https://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 28 de 56

La formació és un dels principals elements a l'hora de l'actualització dels coneixements, així
com el perfeccionament dels professionals de neteja.

cadascun dels centres objecte d’aquest contracte i la planificació d’actuacions a realitzar.
Es farà una visita conjunta a les instal·lacions
Justificació
El compliment de la llei de prevenció de riscos laborals i salut en el treball, amb orientació
perquè el seu ús permeti a una organització proporcionar condicions de treball segures i
saludables per a la prevenció dels danys i de la deterioració de la salut, relacionats amb el
treball, i per millorar de manera proactiva el seu acompliment, el que inclou el
desenvolupament i implementació d'una política de prevenció. En definitiva, el compliment de
la llei de prevenció riscos laborals permet millorar la qualitat de la prestació de serveis
específics en aquesta matèria.
Aquest criteri té un pes de fins a 1 punt sobre 15 que correspon al seu subgrup Mitjans
tècnics i materials.
En aquesta licitació el que es valorarà són els riscos detectats en les visites als centres i la
solució aportada per les empreses.
Acreditació
S’haurà d'aportar justificació dels riscos detectats i una avaluació donant una possible mesura
de prevenció al risc detectat.
S'inclourà el detall necessari en la Memòria Operativa de Prestació de Serveis (MOPS).
B.2.5.- Pla de medi ambient per a la gestió del contracte
Descripció

Justificació
L’empresa licitadora haurà de especificar en la seva oferta Sobre B:




El pla previst, de cara a la retirada selectiva de residus i el seu circuit.
La gestió dels envasos i dels residus propis produïts en la realització del servei
de neteja.
Les mesures que es prendran en la realització del servei de cara al estalvi
energètic i al estalvi d’aigua.

Aquest criteri té un pes de fins a 2 punts sobre 15 que corresponen al seu subgrup Mitjans
tècnics i materials.
Acreditació
S'inclourà el detall necessari sobre els plans i mesures sol·licitades en la Memòria Operativa
de Prestació de Serveis (MOPS).
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L’empresa adjudicatària col·laborarà en la implementació de totes aquelles accions que en
aquest sentit impulsi l’Ajuntament d’Abrera i es farà càrrec directament dels residus propis
generats per l’activitat de neteja en els centres.

B3) Organització del servei

fins a 13,5 punts

B.3.1.- Control i supervisió del servei
Descripció
Es valoraran els mitjans aportats per l’empresa per a realitzar el control i
supervisió del servei contractat.
Justificació
L’empresa licitadora justificarà, mitjançant la seva oferta, els mitjans que posarà a disposició
de l’Ajuntament d’Abrera per controlar i supervisar el servei de neteja objecte d’aquesta
licitació.
Aquest criteri té un pes de fins a 2 punts sobre 13,5 que corresponen al seu subgrup
Organització del servei.
Acreditació
S'inclourà el detall necessari sobre el control proposat en la Memòria Operativa de Prestació
de Serveis (MOPS).
B.3.2.- Protocols de neteja aportats
Descripció
Protocols de neteja a utilitzar en les tasques de neteja sol·licitades en el plec.

Descripció dels protocols que seguiran els/les netejadors/es en l’execució diària de la tasca
encomanada.
Aquest criteri té un pes de fins a 1,5 punts sobre 13,5 que corresponen al seu subgrup
Organització del servei.
Acreditació
S'inclourà el detall necessari sobre el protocol proposat en la Memòria Operativa de Prestació
de Serveis (MOPS).
B.3.3.- Metodologia de treball
Descripció
Metodologia i tractaments de neteja a realitzar segons els materials i superfícies de
neteja objectes d’aquesta licitació.
Justificació
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Justificació

Detall relacionant la metodologia i tractament amb el tipus de material i/o superfície.
Aquest criteri té un pes de fins a 1 punt sobre 13,5 que corresponen al seu subgrup
Organització del servei.
Acreditació
S'inclourà el detall necessari sobre la metodologia de treball proposada en la Memòria
Operativa de Prestació de Serveis (MOPS).
B.3.4.- Capacitat de resposta a ampliacions del servei i activitats
Descripció
Capacitat de resposta a possibles ampliacions del servei i/o a activitats puntuals mantenint
l’execució efectiva del servei.
Justificació
Caldrà indicar el temps de resposta de l’empresa en la petició d’un nou servei o l’atenció a
una emergència, mantenint en tot cas els preus unitaris establerts en la proposta
econòmica, en la proposta d’hores extres i en la proposta d’ampliació m2.
Aquest criteri té un pes de fins a 1 punt sobre 13,5 que corresponen al seu subgrup
Organització del servei.
Acreditació

B.3.5.- Proposta de cobertura de baixes i absentisme
Descripció
Proposta de cobertura de baixes i absentisme.
Justificació
Als efectes cal indicar que la substitució de les baixes s’haurà d’ajustar a l’obligació establerta
en el present plec de no contractar amb empreses de treball temporal.
Aquest criteri té un pes de fins a 2 punts sobre 13,5 que corresponen al seu subgrup
Organització del servei.
Acreditació
Caldrà indicar en el sobre B els dies des de la baixa efectiva del treballador/a en el que
l’empresa substitueix les baixes, també caldrà especificar el procediment de cobertura de
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S'inclourà el detall necessari sobre la capacitat de resposta en la Memòria Operativa de
Prestació de Serveis (MOPS).

baixa.
El procediment haurà de ser realista, l’empresa licitadora haurà d’acreditar la realitat del
sistema proposat.
S'inclourà el detall necessari en la Memòria Operativa de Prestació de Serveis (MOPS).

B.3.6.- Proposta de sistema de comunicació entre l’empresa i l’Ajuntament
Descripció
Proposta de sistema de comunicació entre l’empresa i l’Ajuntament per al seguiment de
l’execució del contracte.
Justificació
Aquesta proposta es valorarà a criteri de l’Ajuntament atenent a l’interès i benefici
real i en relació a la rapidesa i fiabilitat del sistema de comunicació ofert pel licitador del
servei.
Aquest criteri té un pes de fins a 2 punts sobre 13,5 que corresponen al seu subgrup
Organització del servei.
Acreditació
S'inclourà el detall necessari en la Memòria Operativa de Prestació de Serveis (MOPS)
B.3.7.- Memòria anual del servei

Es presentarà un model de la memòria anual que es lliurarà, detallant com s’organitzarà la
informació que contindrà.
Justificació
Per a ser valorada, aquesta memòria contindrà com a mínim un resum del servei realitzat
durant l’any amb tots els seus paràmetres, un repàs dels objectius marcats, el seu resultat
al cap de un any i una previsió d’objectius per a l’any vinent.
Aquest criteri té un pes de fins a 2 punts sobre 13,5 que corresponen al seu subgrup
Organització del servei.
Acreditació
S’haurà d’aportar en l’oferta Sobre B un model de memòria anual del servei, aquest model
contindrà com a mínim índex i format.
B.3.8.- Proposta de mesura de satisfacció de l’usuari final del servei
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Descripció

Descripció
Proposta de mesura de satisfacció de l’usuari final del servei incloent el o els sistemes
emprats.
Justificació
Per a ser valorada, caldrà que la proposta realitzada mesuri, amb paràmetres marcats
prèviament, la satisfacció de l’usuari. A aquests efectes caldrà fer la proposta
d’aquests paràmetres mesurables i la proposta de com es valoraran, indicant, periodicitat i
sistema.
Aquest criteri té un pes de fins a 2 punts sobre 13,5 que corresponen al seu subgrup
Organització del servei.
Acreditació
S'inclourà el detall necessari sobre la justificació i descripció del sistema proposat en la
Memòria Operativa de Prestació de Serveis (MOPS)
A la hora de puntuar es tindran en compte la facilitat i agilitat de realització i valoració dels
resultats.
B4) Propostes per millorar la qualitat del servei

fins a 2,5 punts

B.4.1.- Increment en les freqüències de neteja sol·licitades (lot 1, 2 i 3)
Descripció
Aportació de millores sobre les freqüències especificades en el PPT

L’empresa licitadora haurà de proposar millores sobre el servei mínim sol·licitat en el PPT.
Aquestes millores no poden suposar que la seva aplicació posi en perill l’estabilitat econòmica
del contracte.
Aquest criteri té un pes de fins a 0,5 punts sobre 2,5 que corresponen al seu subgrup
Organització del servei.
Acreditació
S'inclourà una proposta descriptiva de les millores proposades en la Memòria Operativa de
Prestació de Serveis (MOPS).
Es valoraran a criteri de l’ajuntament segons la valoració que aquesta millora pot suposar per
l’ajuntament.
B4.2.- Neteja de vidres interiors i superfícies no poroses amb perxes tipus Cleano o
similar (lot 1, 2 i 3)
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Justificació

Descripció
Neteja de vidres interiors i superfícies no poroses amb perxes tipus Cleano o similars
Justificació
La utilització del sistema de neteja amb perxes Cleano o similars de vidres interiors de difícil
accés, mampares, parets netejables, etc. millora els rendiments de neteja, redueix el consum
d’aigua i redueix el consum de productes.
Aquest criteri té un pes de fins a 0,5 punts sobre 2,5 que corresponen al seu subgrup
Organització del servei.
Acreditació
S’haurà d’aportar en l’oferta Sobre B una proposta descriptiva de les perxes en la Memòria
Operativa de Prestació de Serveis (MOPS).
B.4.3.- Utilització i planificació de la perxa d’exteriors d’aigua osmotitzada amb filtre de
resines (lot 1 i 3)
Descripció
Utilització i planificació de la perxa d’exteriors d’aigua osmotitzada amb filtre de resines.
Justificació

Aquest criteri té un pes de fins a 0,5 punts sobre 2,5 que corresponen al seu subgrup
Organització del servei.
Acreditació
S’haurà d’aportar en la Memòria Operativa de Prestació de Serveis (MOPS). una proposta
descriptiva de la maquinària ofertada
B.4.3. i B.4.4. i B.4.5.- Subministrament de canviadors d’infants, assecadors de
cabells i d’assecadors de mans (lot 1 i 2)
Descripció
Subministrament de canviadors d’infants, assecadors de cabells i d’assecadors de mans.
Justificació
Necessitat d’aquests accessoris per a la dotació de les diferents instal·lacions municipals.
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L’empresa haurà d’aportar per fer la neteja dels vidres de difícil accés una perxa d’aigua
osmotitzada suficientment gran per poder fer la neteja dels vidres o façanes, sense
necessitar la utilització de grues o elevadors.

Acreditació
S’haurà d’aportar a la Memòria Operativa de Prestació de Serveis (MOPS) continguda en el
Sobre B una proposta descriptiva i models de canviadors d’infants, assecadors de cabells i
d’assecadors de mans aportats.
B.4.4.- Fregat pla on es pugui aplicar (lot 3)
Descripció
Utilització del sistema de fregat pla on es pugui aplicar.
Justificació
La utilització del fregat pla millora els rendiments de neteja, redueix el consum d’aigua i
redueix el consum de productes.
Aquest criteri té un pes de fins a 0,5 punts sobre 2,5 que corresponen al seu subgrup
Organització del servei.
Acreditació
S’haurà d’aportar en la Memòria Operativa de Prestació de Serveis (MOPS) proposta
descriptiva del sistema de fregat ofertat.
B.4.5.- Utilització de baietes de microfibres (lot 3)

Utilització de baietes i mopes de microfibres i sistema de codi de colors per a la neteja de
totes les superfícies.
Justificació
La utilització de les baietes i mopes de microfibres, millora la qualitat de neteja i redueix el
consum d’aigua i de detergents.
Aquest criteri té un pes de fins a 0,5 punts sobre 2,5 que corresponen al seu subgrup
Organització del servei.
Acreditació
S’haurà d’aportar en la Memòria Operativa de Prestació de Serveis (MOPS) una proposta
descriptiva de les baietes i mopes de microfibres aportades.

Lot 4
Criteris quantificables que depenen d’un judici de valor (Fins a un màxim de 49
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Descripció

punts):
a) Memòria tècnica descriptiva del funcionament del servei

Fins a 20 punts

Concepte a valorar
Aportació de plataforma informàtica segons l'especificat en el PPT
Procediment i mitjans tècnics per a l'execució de l'auditoria
Models d'Informes segons l'especificat en el PPT

Punts
Fins a 10 punts
Fins a 5 punts
Fins a 5 punts

Fins a
Punts
Fins a 2 punts
Fins a 2 punts
Fins a 2 punts
Fins a 2 punts
Fins a 2 punts
Fins a 2 punts
Fins a 2 punts

c) Organització del servei
15 punts
Concepte a valorar
La organització del servei ha de ser suficient per donar satisfacció a les
necessitats en quant als serveis objecte d'aquesta licitació
Cronograma de planificació anual dels controls
Proposta de sistema de comunicació entre l'empresa i l’Ajuntament
d’Abrera per al seguiment de l'execució del contracte.

Fins a
Punts
Fins a 5 punts
Fins a 5 punts
Fins a 5 punts

Valoració de l’oferta individualitzada i l’oferta integradora (lot 1, 2 i 3):
Les empreses podran presentar una oferta individualitzada per cada lot i, a més, una oferta
integradora pels lots 1, 2 i 3.
L’oferta integradora es caracteritza perquè els licitadors condicionen la seva oferta a
l’adjudicació, de tots els lots 1, 2 i 3, en favor del mateix licitador, podent presentar una
oferta més competitiva (S’exclou de l’oferta integradora el lot 4).
Els licitadors poden optar per presentar l’oferta integradora seguint els models establerts,
on hauran de desglossar la seva oferta per lots, únicament amb la finalitat de poder ser
valorada.
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b) Plataforma informàtica
14 punts
Concepte a valorar
Model de Funcionament de la plataforma informàtica
Aplicar els resultats i penalitzacions per cada apartat
Estar habilitada perquè l'empresa de neteja adjudicatària pugui
confirmar les tasques diàries i periòdiques
Tenir habilitat un apartat d'incidències amb accés per a tots els
responsables que cregui necessaris l’Ajuntament d’Abrera
Tindre habilitat un apartat per al control del temps d'obertura de les
incidències i per al control del temps de tancament de les incidències
Tenir habilitat un apartat de peticions de serveis amb accés per a tots
els respon-sables que crea necessaris l’Ajuntament d’Abrera
Tenir habilitat un apartat amb accés per als responsables de
l’Ajuntament on l'empresa adjudicatària pugui penjar els documents
relacionats amb el servei de neteja contractat

L’oferta integradora serà sempre optativa pels licitadors i només serà valorada si també
han presentat una oferta individualitzada pels lots 1, 2 i 3.
La puntuació total de l’oferta integradora s’obtindrà de la suma ponderada de les
puntuacions obtingudes en relació a l’oferta presentada, per cadascun dels lots, segons el
model d’oferta integradora.
Mentre que la puntuació total de l’oferta individualitzada s’obtindrà de la suma ponderada de
les puntuacions obtingudes en relació a l’oferta presentada, per cadascun dels lots, segons el
model d’oferta individualitzada.

Els factors de ponderació per a cadascun dels lots seran els següents:
Lot 1: 37,60 %
Lot 2: 24,27 %
Lot 3: 38,13 %
Un cop obtinguts els resultats de les sumes ponderades de l’oferta integradora i de l’oferta
individualitzada de tots els licitadors, es compararan objectivament per tal de determinar
quina obté la major puntuació.
En cas de resultar amb major puntuació una oferta integradora es proposarà a l’empresa
que hagués presentat aquesta oferta com a adjudicatària dels lots 1, 2 i 3.
Per contra, en cas de resultar amb major puntuació una oferta individualitzada, s’avaluaran
i es classificaran, de nou, les ofertes individuals de totes les empreses per cadascun dels
lots sense aplicar la corresponent ponderació, i es proposaran com a adjudicataris a
aquells licitadors que haguessin obtingut la màxima puntuació per lot, podent-se adjudicar
els mateixos a diferents empreses.

Valoració de l’oferta individualitzada (lot 4):
En el que es refereix al lot 4 l'oferta més avantatjosa serà la que obtingui una major
puntuació en aplicació dels criteris d’adjudicació indicats.
Els licitadors que presentin oferta pel lot 4 no podran presentar ofertes per la resta de lots
per incórrer en conflicte de interessos.
Desempat en relació a la valoració de les ofertes:
Si existeix un empat l'adjudicació es realitzarà de manera preferent a favor del licitador que
en el moment d'acreditar la seva personalitat hagi justificat tenir en la seva plantilla un
nombre de treballadors discapacitats superior al 2 per 100. En el cas que diversos
licitadors justifiquin trobar-se en aquesta situació, tindrà preferència en l’adjudicació del
contracte el licitador que disposi del percentatge superior.
Finalment, en cas que se segueixi produint un empat, es procedirà a realitzar un sorteig
entre les ofertes que hagin quedat empatades en primer terme, d'acord amb la mecànica
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Els licitadors podran utilitzar els mateixos documents relatius al sobre B (criteris de judici
de valor) tant per l’oferta integradora com per l’oferta individualitzada, sense necessitat
d’haver-los de incorporar dues vegades.

que estableixi la mesa de contractació. En qualsevol cas, aquest sorteig serà públic.
OFERTES ANORMALMENT BAIXES
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació.
a.

Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi els dos criteris següents:
1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del
preu sigui superior al 90% de la puntuació total establerta per aquests criteris en el
plec de clàusules administratives particulars.

b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi els dos criteris següents:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un
20% a la de l’altra oferta.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del
preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.
c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta
que compleixi els dos criteris següents:

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del
preu, sigui superior en més de un 15% a la suma de la mitjana aritmètica de les
puntuacions de les ofertes.
12. Garanties.
Garantia definitiva per un import del 5% del preu del contracte, iva exclòs.
El termini mínim de garantia serà d’1 mes a partir de la data de recepció de la prestació.
13. Termini d’execució.
L’execució del contracte serà de tres anys a comptar des del dia 01/06/2021.
Hi hauran dues pròrrogues del contracte per un període d’1 any cadascuna.
14. Condicions especials d’execució.
Les obligacions del contractista de caràcter especial d’execució seran les següents:
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1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un
15% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes econòmiques
presentades.

Les condicions especials d’execució de tipus mediambiental, social o relatives a l’ocupació
en relació amb l’execució del contracte, que són d’obligat compliment per part de les
empreses contractistes i, si escau, per l’empresa o les empreses subcontractistes, són les
que es configurin com obligacions essencials del contracte a qualsevol clàusula del plec de
clàusules administratives particulars.
El seu incompliment pot comportar la resolució del contracte, o pot donar lloc, a elecció de
l’òrgan de contractació, a la imposició de les penalitats corresponents, en considerar-se el
seu incompliment com a infracció molt greu.
14.1. OBLIGACIONS ESSENCIALS DE CONTRACTACIÓ
Regles ètiques i de conducta
Adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació contractual amb l’Ajuntament
d’Abrera, als principis ètics i a les regles de conducta que permetin assegurar el compliment
dels principis d’igualtat, d’imparcialitat i d’integritat, d’objectivitat i de transparència. En
particular, s’obliga a:
a)

Facilitar a l’Ajuntament d’Abrera la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualsevol
d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent.

b)

Comunicar a l’Ajuntament d’Abrera les possibles situacions de conflicte d’interessos o
d’altres anàlogues de les que tingui coneixement que afectin, directa o indirectament, a
la present contractació i puguin posar en risc l’interès públic.

c)

Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica
corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes previstos en el
Codi Penal vigent en cada moment.

Aquestes obligacions es configuren com obligacions essencials del contracte quan, a criteri
de l’Ajuntament d’Abrera provoqui o impliqui participació o no impediment d’un acte que hagi
impedit, alterat o falsejat la lliure concurrència en la subcontractació a tercers per part del
contractista; hagi afavorit o implicat un tracte de favor pel contractista o un perjudici greu per
a l’Ajuntament d’Abrera; hagi alterat la transparència en l’execució del contracte de forma
rellevant o sigui constitutiu d’un supòsit de corrupció o il·legalitat.
Pagament de subcontractistes
Donar compliment a allò que estableix l’article 217 de la LCSP.
Confidencialitat
D’acord amb l’article 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial
de la informació a la qual tingui accés a causa de l’execució del contracte i més
concretament el que s’exposa a continuació.
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Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la que el personal al servei de
l’òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment de
licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directa o indirectament un interès
financer, econòmic o personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i
independència en el context de dit procediment de licitació.

a)

Guardar plena confidencialitat, per un període de cinc anys des del moment en que es
tingui coneixement d’aquesta informació i excepte que la informació es faci pública per
actes aliens a ells, de la informació que li sigui facilitada o a la que pugui tenir accés
durant l’execució del contracte, la informació de la naturalesa de la qual se’n derivi la
necessitat de confidencialitat, la informació que en el seu moment es qualifiqui de forma
expressa com a confidencial per part de l’Ajuntament, i en tot cas la següent:
 Documentació o informació que inclogui dades de caràcter personal, la qual no
podrà copiar o utilitzar per a finalitats diferents a les assignades.

b)

Adoptar les mesures que siguin necessàries per tal que els seus socis, administradors,
càrrecs directius, treballadors i tercers amb qui col·labori o a qui subcontracti
assumeixin, al seu torn, els deures de confidencialitat previstos en aquesta clàusula,
fent-los subscriure, a aquests efectes, per escrit i amb caràcter previ a l’accés a la
informació confidencial, els corresponents compromisos o clàusules contractuals. En
qualsevol moment l’Ajuntament podrà requerir-lo per tal que els faciliti còpia dels
compromisos o clàusules contractuals subscrites.

c)

Ser responsable de les violacions del deure de secret que es puguin produir per part del
personal al seu càrrec o per ell subcontractat.

d)

Adoptar les mesures necessàries per garantir l’eficàcia dels principis de mínim privilegi i
necessitat de conèixer per part del personal participant en el desenvolupament del
contracte, restringint al màxim el número de persones que puguin tenir accés a
informació confidencial.

e)

A la finalització del contracte, procedir, segons indiqui l’Ajuntament en cada cas, a la
destrucció, devolució a l’Ajuntament o lliurament al tercer designat expressament per
l’Ajuntament, de la totalitat d’informació i documentació facilitada per l’Ajuntament o
obtinguda, generada o tractada en ocasió de l’execució del contracte. En tot cas,
aquesta obligació garantirà el deure de col·laboració en la transició del servei al futur
adjudicatari.
L’adjudicatari podrà conservar còpia de la documentació en relació a la qual tingui una
obligació legal de conservació o bé de la qual se’n puguin derivar responsabilitats de les
que hagi de respondre, durant els terminis estrictament necessaris o legalment fixats.

Dedicació de mitjans personals i de recursos humans
a) Dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i els recursos
materials suficients per a prestar correctament els serveis en els termes continguts en el
PPT i en l’oferta tècnica de l’adjudicatari.
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 Informació dels usuaris que hagin efectuat queixes o reclamacions. El període de
confidencialitat serà indefinit en relació a la totalitat de dades de caràcter personal
d’acord amb el previst en els articles 5 i 28 del Reglament (UE) 2016/679,
Reglament General de protecció de Dades (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de
5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
(LOPDPGDD) .

b) Fer el manteniment, adquisició, reparació, posada en funcionament, adequació d'imatge
inicial i periòdica i assumir els altres costos lligats als recursos materials que siguin
necessaris aportar per a dur a terme els treballs objecte del contracte, inclosos els que es
cedeixen en ús.
c) Realitzar en les dates fixades les inversions en adquisició de vehicles, maquinària i/o
altres elements o instal·lacions que figurin detallades en el PPT i en l’oferta realitzada.
d) Realitzar les noves adquisicions de vehicles, maquinària i/o altres elements que es derivin
de les noves necessitats dels serveis o de les modificacions contractuals.
e) La retirada, emmagatzematge transitori i eliminació dels recursos materials que durant el
contracte quedin fora de servei, sent a càrrec de l’empresa adjudicatària.
Respecte del règim laboral
a) Respectar el règim laboral i els drets dels treballadors que integren la seva plantilla,
abonar els salaris dels treballadors i estar en tot moment al corrent de pagament de les
corresponents quotes de la Seguretat Social, garantint en tot cas l’abonament puntual i
sense retards d’aquestes quantitats i assumint l’obligació de no aplicar condicions
salarials inferiors a les derivades del conveni col·lectiu que sigui d’aplicació.
b) El no abonament dels salaris i quotes de la Seguretat Social, o el retard reiterat en el seu
pagament així com l’aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades del conveni
col·lectiu que sigui d’aplicació, quan sigui greu i dolosa comportarà infracció greu o molt
greu d’acord amb el previst a la clàusula 2.6) d’aquest plec.
Manteniment de condicions laborals

El nou personal que pugui incorporar-se a l’execució del contracte durant la seva vigència,
ho haurà de fer en les mateixes condicions que la resta del personal adscrit a la seva
execució.
Subrogació de personal (veure annex)
Quan, d’acord amb els convenis col·lectius d’aplicació al personal que presta el servei en el
moment d’aprovar aquest plec, resulti procedent la subrogació del personal pel nou
adjudicatari, serà d’obligat compliment:
a)

La subrogació de les persones treballadores implica que l’empresa adjudicatària
mantindrà, com a mínim, les condicions econòmiques, laborals i socials que tenen en el
moment de la finalització del contracte.

b)

La subrogació s’aplicarà a les persones que compleixin els requisits assenyalats als
convenis i normativa de règim laboral d’aplicació.

c)

La subrogació serà voluntària per a les persones afectades, que hauran de manifestar
expressament el seu consentiment.
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Gestionar el personal d’acord amb els convenis col·lectius vigents en el moment de la
redacció del Plec. Així mateix, serà obligatori el compliment de tota aquella legislació que els
hi sigui d’aplicació pel que fa als aspectes laborals, de seguretat i salut i de prevenció de
riscos laborals durant tota la durada del contracte.

d)

La transmissió d’informació i documentació i altres qüestions operatives per procedir a la
subrogació del personal es regiran per la legislació d’àmbit laboral que sigui d’aplicació
sense que l’Ajuntament d’Abrera assumeixi cap obligació amb el personal ni en relació
amb les obligacions laborals ni pel que fa a la seguretat social corresponents a les
contractacions laborals de les empreses.

e)

D’acord amb el previst per l’article 130.6 LCSP, sense perjudici de l’aplicació, si escau,
de l’establert per l’article 44 del text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, el
contractista té l’obligació de respondre dels salaris impagats als treballadors afectats per
la subrogació, així com de les cotitzacions a la Seguretat Social meritades, tot i el
supòsit que el contracte es resolgui i aquests siguin subrogats pel nou contractista,
sense que en cap cas dita obligació li correspongui a aquest últim. En aquest cas,
l’Ajuntament, un cop acreditada la falta de pagament dels esmentats salaris, procedirà a
la retenció de les quantitats degudes al contractista per garantir el seu pagament, i a la
no devolució de la garantia definitiva en tant que no s’acrediti l’abonament d’aquests.

a)

Donar compliment a allò disposat a la Llei 31/1995, de 18 de novembre, de Prevenció
de riscos laborals i normativa que la desenvolupa així com els convenis laborals vigents
que siguin d’aplicació, per tal de promoure la seguretat i la salut dels treballadors
mitjançant l’aplicació de mesures de desenvolupament de les activitats necessàries per
a la prevenció dels riscos derivats del treball.

b)

En concret procedirà a presentar a l’Ajuntament, abans de començar el servei la
següent documentació i actuacions:
 El Pla de prevenció de riscos laborals que inclogui l’estructura organitzativa, les
responsabilitats, les funcions, les pràctiques, els procediments, els processos i
recursos necessaris per portar a terme l’acció de prevenció de riscos existents en els
treballs contractats, i totes les altres indicacions o documentació que la legislació
vigent disposi. Aquest Pla haurà de ser aprovat per l’Ajuntament amb caràcter previ a
la seva implantació. A aquests efectes es podrà requerir a l’adjudicatari per tal que hi
faci les esmenes o millores que es considerin necessàries.
 El nomenament d’una persona vinculada a l’empresa, amb experiència i formació
específica que, a més de ser la interlocutora única amb l’Ajuntament per temes
relacionats amb la seguretat i salut dels treballadors, serà la responsable de vetllar
pel compliment de la normativa vigent en prevenció de riscos laborals, seguretat i
higiene en el treball, d’acord amb l’indicat al capítol 4.4 del PPT.


La descripció de l’organització de l'empresa en matèria de prevenció, d’acord amb
el que disposa el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el
Reglament dels serveis de prevenció.



Un Pla de formació en matèria preventiva pels treballadors, en allò que disposi la
legislació vigent.



La relació dels equips de protecció individual (EPI) per als treballs que així ho
requereixin, i els justificants del compliment de la normativa vigent (Reial Decret
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Prevenció de riscos laborals

c)

Integrar l’activitat preventiva a l’empresa, adoptant totes les mesures de seguretat i salut
en el treball que siguin obligatòries per evitar qualsevol risc en la vida, la integritat i la
salut dels treballadors.

d)

Efectuar les avaluacions de riscos laborals necessàries, així com planificar l’acció
preventiva i prendre les mesures que se’n derivin.

e)

Donar informació, facilitar la consulta, participació i formació dels treballadors en matèria
de prevenció de riscos laborals.

f)

Posar a disposició dels seus treballadors, totes les mesures en matèria de prevenció de
riscos laborals, salut i higiene que reculli la legislació i els convenis laborals vigents.

g)

Facilitar al personal del servei els equips de protecció individual que requereixi cada un
dels llocs de treball, per tal que puguin desenvolupar les tasques relatives a cada un
d’ells amb la màxima garantia de seguretat.

h)

Dur a terme un seguiment i perfeccionament permanent de l’acció preventiva per
identificar, avaluar i controlar els riscos que no s’hagin pogut evitar, i adequar els nivells
de protecció existents a les modificacions que puguin experimentar les condicions de
treball.

i)

Disposar d’un sistema de coordinació empresarial en matèria de prevenció de riscos
laborals en els supòsits de concurrència d’activitats empresarials en un mateix centre de
treball, donant compliment al Reial Decret 171/2004 de 30 de gener, pel que es
desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. Aquest
requisit serà d’especial aplicació ens els casos de subcontractació d’algun dels serveis
per part de les empreses adjudicatàries del contracte. També es tindrà en compte en els
casos en que es desenvolupin activitats del contracte en espais aliens als del seu lloc
de treball (plantes de descàrrega de residus, accés als punts verds, etc.).

Obligacions socials per garantir la igualtat
a)

Complir amb mesures destinades a promoure la igualtat d’oportunitats entre dones i
homes, per tal d’assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en
l’àmbit laboral, eliminar estereotips i fomentar una igualtat efectiva i real entre dones i
homes.

b)

Adoptar mesures per a l’erradicació de l’assetjament sexual i per raó de sexe i que
poden consistir, entre d’altres, en campanyes informatives que detallin què són
conductes d’assetjament sexual o per raó de sexe; accions formatives i la designació de
persones de referència que vetllin per un espai de treball lliure de violències masclistes
o per orientació sexual o identitat de gènere.

c)

Garantir la igualtat d’oportunitats i no discriminació de les persones LGTBI.

d)

Conciliar corresponsablement el temps laboral familiar i personal. Algunes d’aquestes
mesures, a títol d’exemple, poden estar relacionades a facilitar l’atenció de menors o
persones dependents; mesures laborals com la reducció de jornada, excedències,
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1215/1997, de 18 de juliol, pels que s’estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball).

llicències o permisos de paternitat o maternitat; flexibilització, adaptació o reassignació
de serveis i horaris en funció de les necessitats de conciliació o altres de similars.
Comunicació inclusiva
Incorporar, en l’execució del contracte, la perspectiva de gènere i evitar els elements de
discriminació, en especial:
a)

Garantir un ús del llenguatge i de la imatge no sexista, que no atempti contra la igualtat
de les persones amb diversitat funcional de qualsevol tipus, els drets de la infantesa, o
que no siguin respectuoses amb la cura pel medi ambient, la sostenibilitat i els drets
dels animals.

b)

Fer ús d'una comunicació que no incorri en qualsevol tipus de discriminació per raó
d’orientació i/o identitat sexual, origen, edat, creences, o altres condicions o
circumstàncies personals o socials.

c)

Evitar, en les seves comunicacions derivades de l'execució del contracte, l’exaltació de
la violència i respectar la diversitat cultural, fugint dels estereotips negatius perpetuadors
de prejudicis.

a)

Fer una correcta gestió ambiental del servei, prenent les mesures necessàries per
minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics,
sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que
siguin adients a l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent.

b)

Complir els requisits i atendre a les obligacions que, en matèria de sostenibilitat
ambiental, es prevegin al plec de prescripcions tècniques particulars.

c)

Clàusula d’igualtat. Les empreses licitadores, en l'elaboració i presentació de les seves
respectives propostes, hauran de fer un ús no sexista del llenguatge.
Així mateix, l'empresa adjudicatària al llarg de la vigència del contracte haurà de fer un
ús no sexista del llenguatge en qualsevol document definitiu escrit i/o digital, i haurà de
desagregar les dades per sexe en qualsevol estadística referida a persones que es
generi, tot això a l'empara de l'article 2.3 de la Llei 4/2005, de 18 de febrer, per a la
Igualtat de Dones i Homes en el qual s'assenyalen els principis generals que hauran de
respectar-se.

15. Modificacions del contracte.
El contracte podrà ser modificat durant la seva vigència fins un màxim del 20% del seu preu
inicial, IVA exclòs, tant a l’alça com a la baixa, d’acord amb les condicions, abast i límits
següents:
-

Que s’hagin de realitzar actuacions derivades de la incorporació de prescripcions
legals i/o reglamentàries aprovades amb posterioritat a la signatura del contracte.

-

Que en el marc de la transformació urbanística del municipi al que es refereix
aquest plec s’hagi de donar servei a noves dependències municipals o s’hagi de
suprimir la prestació en algun centre.
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Correcta gestió ambiental del servei

-

Que s’hagin d’introduir canvis en les freqüències i/o la periodicitat i/o les intensitats
previstos en la documentació que integra l’expedient.

En cap cas la modificació del contracte pot suposar la substitució dels serveis inicialment
contractats per altres de diferents ni pot alterar la naturalesa global del contracte, ni pot
comportar l’establiment de nous preus unitaris als fixats inicialment.
Els preus que s’utilitzaran quan s’hagin de calcular les altes, baixes i les modificacions de
servei, sigui quin sigui el tipus de servei a valorar, seran els preus unitaris que constin a
l’oferta presentada pel contractista.
16. Revisió de preus.
No es permet la revisió de preus.
17. Subcontractació.
D’acord amb la previsió de l’article 215.2.e) LCSP, l’empresa contractista haurà de realitzar
directament, sense possibilitat de subcontractar-les, les següents activitats que es
consideren d’especial rellevància o característiques critiques:
- Les de la realització de les tasques de neteja ordinàries i programades.
A continuació es justifica la idoneïtat de la prohibició de subcontractació en cadascun dels
serveis descrits anteriorment:

A més, es considera essencial la prohibició per tal de garantir la conservació de les
condicions laborals dels treballadors.
Per la resta de serveis que formen part de l’objecte del contracte, l'adjudicatari pot
subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació amb el compliment dels
requisits i obligacions legalment establerts.
18. Cessió del contracte.
Sí es permet la cessió del contracte.
19. Règim específic de penalitats.
El règim de penalitats es regularà pel que disposa l’article 192 i següents de la LCSP.
En els supòsits d'incompliment o compliment defectuós de les obligacions assumides pel
contractista, l'Ajuntament podrà compel·lir-lo al compliment del contracte, amb imposició de
penalitats, o acordar-ne la resolució.
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El Conveni col·lectiu de treball del sector de neteja d’edificis i locals de Catalunya publicat en
el DOGC de l’1 d’octubre de 2018, obliga a la subrogació de personal per part de la nova
empresa adjudicatària en el cas de que hi hagi canvi d’adjudicatari en un contracte.

A) Infraccions contractuals:
Constitueixen infraccions contractuals del contractista les següents:
D’acord amb l’establert a l’article 192 de la LCSP, el contractista serà el responsable de la
correcta execució de tots els treballs contractats d’acord amb el que s’especifica en els
presents plecs de clàusules administratives particulars, en el plec de prescripcions tècniques
i en el plec de clàusules administratives generals. Quan es generi qualsevol sobrecost per
l’Ajuntament, atribuïble a un incompliment o mala execució per part del contractista, seran a
càrrec del contractista la reparació i el sobrecost generat.
El contractista restarà sotmès a la valoració de resultats del servei i la seva interpretació a la
que faci referència el Plec de prescripcions tècniques i es fa menció específica de la
responsabilitat del contractista en relació al compliment de les freqüències i horaris de neteja
determinats al plec de prescripcions tècniques i pel que fa a la seva responsabilitat en el
compliment de la legislació vigent en matèria de residus.
En els supòsits en que amb la imposició de les penalitats que es diran tot seguit no es
cobreixin els danys ocasionats a l’Ajuntament, aquest exigirà al contractista la indemnització
per danys i perjudicis.
Totes les referències d’aquesta clàusula als terminis establerts en dies, s’entenen
efectuades a dies naturals.
De conformitat amb l’article 192.2 de la LCSP, en cas d’incompliment o compliment
defectuós de les prestacions del contracte, l’Ajuntament podrà optar entre la resolució del
contracte o la imposició de les penalitats que s’indiquen en aquesta clàusula.
El contractista resta subjecte a les responsabilitats i penalitats establertes amb caràcter
general en la LCSP i, especialment, les prescrites en article 201 quan a les obligacions
socials, ambientals i laborals, així com a les previstes en el plec de prescripcions tècniques i
en el PCAG i, més concretament, a les següents:

L’ Ajuntament procedirà al control i inspecció de la qualitat amb la que es presten els serveis
en els termes i en base als criteris que es continguin al plec de prescripcions tècniques
particulars en relació al “Control de qualitat del servei”. Per l’incompliment de l’índex de
gestió global de la qualitat del servei que es prevegi en el citat plec es procedirà en la forma
que allà s’indiqui i en concret:






L'Ajuntament d’Abrera podrà penalitzar amb l’1% de descompte (abans d’IVA)
de la factura corresponent, l’incompliment de comunicació de les variacions
de personal, així com també la de la persona responsable de l’empresa.
L'Ajuntament d’Abrera podrà penalitzar amb el 10% de descompte (abans
d’IVA) de l’import de la factura l’incompliment de qualsevol millora avaluada i
que no s’executi per part del contractista. Si una vegada requerida aquesta
millora no s’efectua el percentatge de descompte es podrà incrementar en un
10 % addicional. La base de l’import a descomptar serà la del centre objecte
de l’incompliment.
L'Ajuntament d’Abrera podrà penalitzar amb el 10% de descompte (abans
d’IVA) de l’import de la factura la no disponibilitat de la maquinària requerida o
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A) Control de qualitat del servei









del material necessari durant tres dies. En cas de reincidència o que els dies
sense maquinària i o material siguin més de tres, es podrà incrementar fins a
un 10% addicional. La base de l’import a descomptar serà la del centre
objecte de l’incompliment.
L'Ajuntament d’Abrera podrà penalitzar amb el descompte fins a un 10% de
l’import de la factura la no comunicació dels productes que s’han d’utilitzar en
el termini explicitat en el plec de clàusules tècniques. En cas de reincidència
es podrà incrementar fins a un 10% addicional. La base de l’import a
descomptar serà la del centre objecte de l’incompliment.
L’incompliment de les normes de seguretat i salut laboral, o les de medi
ambient és podrà penalitzar amb el descompte fins a un 10 % de l’import de
la factura. En cas de reincidència es podrà incrementar fins un 10%
addicional. La base de l’import a descomptar serà la del centre objecte de
l’incompliment.
Les tasques que formin part dels serveis contractats i/o adjudicats, que no
hagin estat realitzades per l’empresa adjudicatària durant les dates fixades en
llur oferta o en les dates que se’ls hi hagi sol·licitat per part dels responsables
dels diferents àmbits de gestió, i que malgrat els requeriments expressos fets
pels mateixos, aquests incompliments podran ser encarregats a una tercera
empresa i l’import del servei realitzat serà descomptat de la facturació de
l’empresa adjudicatària amb una penalització addicional sobre la aquesta
factura o certificació del 10%. La base de l’import a descomptar serà la del
centre objecte de l’incompliment.
Totes les faltes i incidències en la prestació del servei han d’estar
formalitzades i documentades. Es donarà la possibilitat d’al·legació a
l’empresa penalitzada.

B) Incompliment parcial o compliment defectuós

a. L’incompliment de les prescripcions municipals sobre les accions d’informació
i/o comunicació derivades de les prestacions del servei.
b. No comunicar immediatament les incidències detectades en el decurs de la
prestació d’una atenció o servei o en l’estat de netedat de l’espai, quan no
constitueixi infracció greu d’acord amb aquesta mateixa clàusula.
c. Canvi injustificat del personal inicialment designat per una tasca.
d. El retard de fins a 15 dies en l’inici en la prestació d’un nou servei o d’una
modificació o adaptació d’un servei preexistent, sempre que no existeixi
causa de força major.
e. L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions
d’execució del contracte establertes en aquest PCAP, en el PPT i en l’oferta
de l’adjudicatari, quan no constitueixi infracció greu o molt greu d’acord amb
aquesta clàusula.
f.

L’execució de procediments i actuacions per a les quals sigui necessària la
prèvia autorització per l’ajuntament sense haver-la obtingut, quan
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Infraccions lleus:

l’incompliment comporti danys o perjudicis lleus per a l’Ajuntament o els
usuaris dels serveis.
g. La desobediència a les ordres de l’Ajuntament quan no constitueixin falta greu
o molt greu d’acord amb el previst en aquesta clàusula.
h. La vulneració de les previsions legals en matèria de dades de caràcter
personal en relació a les dades que es conegui com a causa de les activitats
que es realitzin en la prestació del servei, quan sigui constitutiva d’infracció
lleu segons la normativa de desenvolupament del RGPD així com aquelles
previstes en l’article 83 del RGPD i/o al Títol IX de la Llei Orgànica 3/2018, de
5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals,
o siguin valorades i sancionades amb criteris equiparables per possibles
modificacions legislatives a futur.
i.

La manca lleu de consideració, respecte i atenció del treballador de l’empresa
adjudicatària envers els ciutadans, els inspectors o representants de
l’Ajuntament i agents de l’autoritat.

j.

L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides
en la normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades
com a greus d’acord amb el previst a aquesta clàusula.

k. La realització de treballs defectuosos que provoquin danys no qualificables de
greus a la propietat o a tercers.
l.

No disposar del personal mínim adscrit al servei o requerit en el plec tècnic
durant 24 hores o menys de treball, ja sigui de forma continuada o
acumulada.

n. No prestar durant 24 hores o menys de servei tot i trobar-se obligat de
conformitat amb l’establert als plecs.
o. Endarrerir-se en els horaris establerts per a l’execució del servei durant 24
hores o menys, ja sigui de forma continuada o acumulada.
p. Tots els altres incompliments no previstos com a infraccions greus o molt
greus de les condicions establertes en aquest plec, el PPT o l’oferta del
contractista, sempre que siguin en perjudici lleu del servei.
Infraccions greus:
a. L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions
d’execució del contracte establertes en aquest plec, en el PPT i en l’oferta de
l’adjudicatari, quan produeixin un perjudici greu per l’Ajuntament o els usuaris
dels serveis i no constitueixi infracció molt greu d’acord amb el previst en
aquesta clàusula.
b. Ocultar per un període superior a 10 dies les incidències detectades en el
decurs de la prestació d’una atenció o servei o en l’estat de netedat d’un
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m. No disposar de la maquinària mínima adscrita al servei o requerida en el plec
tècnic durant 24 hores o menys, ja sigui de forma continuada o acumulada.

edifici o dependència.
c. L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides
en la normativa de prevenció de riscos laborals que impliquin danys o
perjudicis greus per a la seguretat i salut dels treballadors, ja sigui propis o
subcontractats, un perjudici greu pel no compliment de les mesures de
coordinació empresarial previstes a l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de Prevenció de Riscos Laborals o un perjudici greu per
l’Ajuntament, els treballadors o els ciutadans per incompliment de la
normativa de prevenció de riscos laborals.
d. La modificació d’un servei sense l’autorització prèvia de l’Ajuntament.
e. El retard superior a 15 dies i fins a 30 dies en l’inici en la prestació d’un nou
servei o d’una modificació o adaptació d’un servei preexistent, sempre que no
existeixi causa de força major.
f.

El retard en el començament de la prestació dels servei de fins a 15 dies,
sempre que no existeixi causa de força major.

g. El perllongament de la fase d’implementació del servei de fins a tres (3)
mesos, sempre que no existeixi causa de força major.

i.

Les picabaralles entre operaris durant el servei.

j.

La manca greu de consideració, respecte i atenció del treballador de
l’empresa adjudicatària envers els ciutadans, els inspectors o representants
de l’Ajuntament i agents de l’autoritat.

k. La desobediència a les ordres de l’Ajuntament quan no constitueixin falta molt
greu d’acord amb el previst en aquesta clàusula.
l.

L’execució de procediments i actuacions per a les quals el PPT preveu la
prèvia validació per part de l’Ajuntament sense haver obtingut aquesta
validació o bé executant-los de forma diferent a la prevista en la corresponent
validació o amb retard significatiu des de la data de validació i/o la data
indicada per l’Ajuntament com d’inici d’aplicació quan l’incompliment comporti
danys o perjudicis greus per a l’Ajuntament o els usuaris dels serveis.

m. El fet de no estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de
Seguretat Social.
n. L’incompliment reiterat de les freqüències de servei previstes al PPT.
o. La facturació incorrecta del servei, sempre que no s’incorri en una infracció
mot greu d’acord amb el previst en aquesta clàusula.
p. La vulneració de les previsions legals en matèria de dades de caràcter
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h. La utilització dels uniformes i altre material i vehicles com a element de suport
publicitari o propagandístic, sens perjudici de la necessitat de donar
compliment a l’obligació d’identificar el contractista de forma diferenciada de
l’Ajuntament.

personal en relació a les dades que es conegui com a causa de les activitats
que es realitzin en la prestació del servei, quan sigui constitutiva d’infracció
greu segons la normativa de desenvolupament del RGPD així com aquelles
previstes en l’article 83 del RGPD i/o al Títol IX de la Llei Orgànica 3/2018, de
5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals,
o siguin valorades i sancionades amb criteris equiparables per possibles
modificacions legislatives a futur.
q. El retard en el pagament de salaris i quotes de la seguretat social o l’aplicació
de condicions salarials inferiors a les derivades del conveni col·lectiu que sigui
d’aplicació quan no sigui constitutiu d’infracció molt greu d’acord amb el
previst en aquesta clàusula.
r.

Deixar pendent d’abonament salaris i cotitzacions de la Seguretat social en el
moment de terminació del contracte o no facilitar la informació necessària per
a valorar els costos de la subrogació d’un futur adjudicatari en els termes
previstos a la clàusula 2.1) d’aquest plec.

s. La realització de treballs defectuosos que provoquin danys greus a la
propietat o a tercers.
t.

Els altres incompliments no previstos com a infraccions molt greus de les
condicions establertes en aquest PCAP, el PPT o l’oferta del contractista quan
siguin en perjudici greu del servei.

u. No disposar del personal mínim adscrit al servei o requerit en el plec tècnic
entre 24 i 72 hores de treball, ja sigui de forma continuada o acumulada.
v. No disposar de la maquinària mínima adscrita al servei o requerida en el plec
tècnic entre 24 i 72, ja sigui de forma continuada o acumulada.

x. Endarrerir-se en els horaris establerts per a l’execució del servei entre 24 i 72
hores, ja sigui de forma continuada o acumulada.
y. Incórrer tres vegades en qualsevol de les infraccions lleus en el termini de dos
anys.
Infraccions molt greus:
a. La no subrogació de la totalitat del personal que fos procedent subrogar, en el
seu cas.
b. No respectar la separació en fraccions.
c. L’incompliment de les condicions especials d’execució quan no doni lloc a la
resolució del contracte i no constitueixin un supòsit d’infracció diferenciat en
els restants apartats d’aquesta clàusula.
d. L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions
d’execució del contracte establertes en el PCAP, en el PPT i en l’oferta de
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w. No prestar entre 24 i 72 de servei tot i trobar-se obligat de conformitat amb
l’establert als plecs.

l’adjudicatari, quan produeixi un perjudici molt greu per l’Ajuntament o els
usuaris dels serveis i no doni lloc a la resolució del contracte.
e. L’execució de procediments i actuacions per a les quals el PPT preveu la
prèvia validació per part de l’Ajuntament sense haver obtingut aquesta
validació o bé executant-los de forma diferent a la prevista en la corresponent
validació o amb retard significatiu des de la data de validació i/o la data
indicada per l’Ajuntament com d’inici d’aplicació quan l’incompliment comporti
danys o perjudicis molt greus per a l’Ajuntament o els usuaris dels serveis.
f.

El retard superior a 30 dies en l’inici en la prestació d’un nou servei o d’una
modificació o adaptació d’un servei preexistent, sempre que no existeixi
causa de força major.

g. El retard en el començament de la prestació dels servei superior a 15 dies,
sempre que no existeixi causa de força major.
h. El perllongament de la fase d’implementació del servei superior a tres (3)
mesos, sempre que no existeixi causa de força major.
i.

El no abonament dels salaris i quotes de la Seguretat Social, o el retard
reiterat en el seu pagament així com l’aplicació de condicions salarials
inferiors a les derivades del conveni col·lectiu que sigui d’aplicació, quan
aquesta aplicació sigui greu i dolosa.

j.

L’incompliment de les restants obligacions laborals i de Seguretat Social amb
el seu personal quan no hagi estat tipificat com a infracció greu en aquesta
clàusula o no comporti l’incompliment d’una obligació qualificada com
essencial i/o com a condició especial d’execució.

l.

L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals que no estiguin tipificades com a greus o lleus
d’acord amb el previst a aquesta clàusula i a la normativa d’aplicació.

m. La cessió, sots-arrendament o traspàs, total o parcial, del contracte, o
cessació de la prestació del servei sense que hi concorrin les circumstàncies
i/o les formalitats previstes legalment.
n. La manca dels elements de seguretat necessaris per a cada servei en el
personal o en els vehicles.
o. La desobediència a les ordres de l’Ajuntament relatives a l’execució del
contracte, quan produeixin un perjudici molt greu a l’execució del contracte.
p. La realització de treballs defectuosos que provoquin danys molt greus a la
propietat o a tercers.
q. L’omissió del pagament de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil
prevista en aquest plec.
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k. Rebre, tant l’empresa contractada, com qualsevol treballador de la mateixa,
alguna remuneració per part dels usuaris dels serveis que no estigui
degudament autoritzada.

r.

Les ofenses verbals o físiques o el tractament vexatori molt greu envers els
ciutadans, els inspectors o representants de l’Ajuntament i agents de
l’autoritat per part dels treballadors.

s. Qualsevol conducta constitutiva de delicte.
t.

La vulneració de les previsions legals en matèria de dades de caràcter
personal en relació a les dades que es conegui com a causa de les activitats
que es realitzin en la prestació del servei, quan sigui constitutiva d’infracció
molt greu segons la normativa de desenvolupament del RGPD així com
aquelles previstes en l’article 83 del RGPD i/o al Títol IX de la Llei Orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals, o siguin valorades i sancionades amb criteris equiparables per
possibles modificacions legislatives a futur.

u. La falsedat o falsificació de les dades corresponents a les activitats
desenvolupades i/o la facturació.
v. L’incompliment de les directrius que es reserva l’administració d’acord amb
les seves prerrogatives en l’acompliment del servei o impedir que aquesta
pugui desenvolupar les funcions de fiscalització i de control que li són pròpies.
w. L’incompliment dolós, negligent o imprudent de les obligacions de
transparència i dels principis ètics i normes de conducta per part del
contractista durant l’execució del contracte quan no sigui constitutiu de causa
de resolució.
x. Ocultar per un període superior a 20 dies les incidències detectades en el
decurs de la prestació d’una atenció o servei o en l’estat de netedat d’un
edifici o dependència.

z. No disposar de la maquinària mínima adscrita al servei o requerida en el plec
tècnic durant més de 72 hores, ja sigui de forma continuada o acumulada.
aa. No donar compliment a les millores o els compromisos oferts a la licitació.
bb. No prestar més de 72 hores de servei tot i trobar-se obligat de conformitat
amb l’establert als plecs.
cc. Endarrerir-se en els horaris establerts per a l’execució del servei durant 72
hores, ja sigui de forma continuada o acumulada
dd. Incórrer tres vegades en qualsevol de les infraccions greus en el termini de
dos anys.
Als efectes dels paràgrafs anteriors, s'entén per reincidència la comissió, dins del termini
d’un any, de més d’una infracció de la mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per
resolució ferma en via administrativa.
B) Penalitats contractuals:
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y. No disposar del personal mínim adscrit al servei o requerit en el plec tècnic
durant més de 72 hores de treball, ja sigui de forma continuada o acumulada.

En cas d'incompliment, l'Ajuntament podrà aplicar les penalitats següents, graduades en
atenció al grau de culpabilitat o l’existència d’intencionalitat, la continuïtat o persistència de
la conducta infractora, la naturalesa dels perjudicis causats i la reincidència:
 Infraccions molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu d’adjudicació del
contracte o instar directament la resolució del contracte per culpa imputable al
contractista, si s’aprecia que la sanció no serà suficient per compel·lir a aquest a
esmenar la deficiència que la motiva.
 Infraccions greus: multa de fins a un 5 per 100 del preu d’adjudicació del contracte.
 Infraccions lleus: multa de fins a un 1 per 100 del preu d’adjudicació del contracte.
C) Altres infraccions i penalitats:
Així mateix, s’estableixen les següents infraccions i penalitats segons el resultat de les
puntuacions obtingudes arrel de les corresponents inspeccions en els centres, tal i com
s’estableix al plec de prescripcions tècniques en les clàusules 4.11.1 i 4.11.2

Penalització sobre la facturació del centre i acumulable

Nº

Criteri

100,00 €

200,00 €

300,00 €

500,00 € +

+ 1,00%

+ 3,00%

+ 5,00%

10,00%

3,75

3,50 a 3,74

3,00 a 3,49

2,50 a 2,99

Menys de
2,50

4,00

3,50 a 3,99

3,00 a 3,49

2,50 a 2,99

Menys de
2,50

5,00

4,50 a 4,99

4,00 a 4,49

3,50 a 3,99

Menys de
3,50

5,00

4,50 a 4,99

4,00 a 4,49

3,50 a 3,99

Menys de
3,50

5,00

4,50 a 4,99

4,00 a 4,49

3,50 a 3,99

Menys de
3,50

4,00

3,50 a 3,99

3,00 a 3,49

2,50 a 2,99

Menys de
2,50

5,00

4,50 a 4,99

4,00 a 4,49

3,50 a 3,99

Menys de
3,50

3,75

3,50 a 3,74

3,00 a 3,49

2,50 a 2,99

Menys de
2,50

3,75

3,50 a 3,74

3,00 a 3,49

2,50 a 2,99

Menys de
2,50

Puntuació
mínima

Nivell de neteja del centre
1
2

Compliment de freqüències
periòdiques
Prevenció de riscos laborals

3
Medi Ambient
4
Vestuari del personal
5
Mitjans mecànics i materials
6
Compromisos contractuals
7
Satisfacció del client
8
9

Estat del centre a criteri de
l'auditor

La imposició de penalitats serà independent de l’obligació del contractista d’indemnitzar tant
a l’Ajuntament com a tercers pels danys i perjudicis que les infraccions que els motiven
hagin causat, i de la no liquidació per part municipal dels subministraments finalment no
lliurats.
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per criteri

En la tramitació de l'expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular
al·legacions dins un termini de cinc dies hàbils i l'òrgan de contractació que hagi efectuat
l’adjudicació resoldrà, prèvia l'emissió dels informes pertinents.
C) Abonament de les sancions:
Les penalitats imposades seran immediatament executives i es faran efectives mitjançant la
deducció dels pagaments corresponents que l’Ajuntament hagi d’abonar al contractista. Si
no restessin quantitats pendents de pagaments, es podran fer efectives contra la garantia
definitiva i, si aquesta no arribés a cobrir l’import de la sanció, es podrà reclamar la
diferència per via administrativa de constrenyiment.
D) Mesura cautelar:
Quan el contractista o el personal que tingui al seu càrrec incorrin en actes o omissions que
comprometin o pertorbin la bona marxa de l'execució del contracte, l'administració li podrà
exigir l'adopció de mesures concretes i eficaces per aconseguir o restablir l'ordre i el ritme
adequats en l'execució del que s'ha pactat.
20. Responsables del contracte.
Els responsables del contracte seran:
Lot 1: Francesc Delgado Ortega (Tècnic d’Esports)
Lot 2: Cecília Gaete Harzenetter (Cap del Servei de Manteniment i Espai Públic)
Lot 3: Maria Edo Julià (Tècnica d’Educació)
Lot 4: Francesc Delgado Ortega (Tècnic d’Esports)
Cecília Gaete Harzenetter (Cap del Servei de Manteniment i Espai Públic)
Maria Edo Julià (Tècnica d’Educació)

Joaquim Esteve Bravo
Cap Servei d’Esports

Cecília Gaete Harzenetter
Maria Edo Julià
Cap Servei de Manteniment i Espai Públic Tècnica d’Educació
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Signatura electrònica,


Lot 1 Centres Esportius


Lot 2 Centres Municipals



Lot 3 Escoles
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ANNEX. SUBROGACIÓ DE PERSONAL
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