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Procediment: N488 Contractació de serveis
Expedient: 29245/2018

Document: 162056/2018

PROPOSTA D’INICI D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ

Àmbit de gestió

QUALITAT URBANA I MOBILITAT

Servei

MEDI AMBIENT (SALUT PÚBLICA)

1. Necessitats a satisfer i descripció de l’objecte del contracte
 La vigilància i el control dels establiments minoristes d’alimentació és una activitat obligatòria de
competència municipal (Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, Article 52 f)
El programa de vigilància i el control dels establiments minoristes d’alimentació engloba visites a
aquelles activitats alimentaries que porten anys en funcionament.
El nombre de visites que rep cada establiment fins a complir la normativa és de mitjana 2,5.
Es disposa d’un mapa de risc dels establiments minoristes d’alimentació del municipi que determina
la freqüència de les visites de vigilància i control i que estableix la periodicitat de les visites en 5, 2 i 1
any en funció de si els establiments estan classificats com de risc baix, mig o alt respectivament.
El còmput d’ establiments alimentaris minoristes i de restauració censats i en actiu al municipi de
Sant Cugat del Vallès i segons les dades del 2018 de que disposem és de 710.
L’Ajuntament de Sant Cugat té una secció de salut pública que compta amb el següent personal
tècnic dedicat al Programa d’higiene i seguretat alimentària: 1 tècnic amb dedicació del 100% de la
jornada i una tècnica amb dedicació del 40%.
Per tots aquests motius, es considera necessària la contractació de l’assistència i col·laboració
tècnica amb la secció de salut pública de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per a la pràctica
d’actuacions de comprovació als establiments alimentaris del compliment de la normativa sanitària
sectorial i assessorament als titulars de les activitats alimentaries en referència a dubtes sobre el
compliment d’aquesta normativa. Queden expressament excloses d’aquest contracte totes les
actuacions que comportin l’exercici de l’autoritat, que seran realitzades pels tècnics funcionaris de la
secció de salut pública de l’Ajuntament.
Al tractar-se d’un servei consistent en portar a terme visites sobre el compliment de la normativa
sectorial als establiments alimentaris per tal d’informar posteriorment a l’Ajuntament sobre el nivell
de compliment, es considera incompatible presentar-se a aquest servei (lot 1) i alhora portar a terme
tasques de consultoria en seguretat alimentària en establiments alimentaris minoristes de
competència municipal de Sant Cugat del Vallès, atès s’entén que hi ha conflicte d’interessos.
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 Per altre banda i dins del programa vigilància i control dels establiments minoristes d’alimentació, els
titulars dels establiments estan obligats a elaborar i implementar un pla de formació de
manipuladors com una part del preceptiu Pla d’autocontrols.
Es proposa, com a eina de suport als establiments, contractar una empresa que porti un programa
d’activitats formatives dirigides tant als titulars com als treballadors de les diferents activitats
minoristes d’alimentació.

2. Denominació del contracte
SERVEI DE COL.LABORACIÓ EN LA VIGILÀNCIA I CONTROL DELS ESTABLIMENTS MINORISTES ALIMENTARIS
DEL MUNICIPI
Codi CPV: Reglament (CE) 2195/2002, del
Parlament Europeu i del Consell de 5 de novembre
de 2002. Quan el VEC sigui igual o superior a
l’import que es determina a l’art. 22 b) de la LCSP.

85140000-2/80561000-4
Els dos codis CPV estan inclosos en l’Annex IV de la
LCSP relatiu a serveis especials.

3. Divisió en lots




Sí
Número de lots:
Lot 1: visites de vigilància i control dels establiments minoristes alimentaris del municipi.
Lot 2: formació en seguretat alimentaria als manipuladors d'aliments dels establiments
minoristes d'alimentació del municipi

Lots als que es poden presentar ofertes:
Sense límit
Número de lots:
Lots adjudicables a un únic licitador:
Sense límit
Número de lots:
No

Justificació:

4. Justificació de la no disponibilitat de mitjans propis per a satisfer l’objecte del contracte per
part de l’Ajuntament
La llei de Salut Pública recull al seu article 6. les prestacions per a preservar, protegir i promoure la salut
de les persones en l’àmbit individual i col·lectiu, i descriu entre d’altres, la protecció de la salut i la
seguretat alimentàries i la prevenció dels factors de risc en aquest àmbit, especialment la gestió del risc
per a la salut derivat dels productes alimentaris, incloent-hi les accions de vigilància i control sanitari
pertinents. Així mateix a l’article 52, estableix els serveis mínims que competent als ens locals en matèria
de salut pública, on s’anomena entre d’altres, la gestió del risc per a la salut derivat dels productes
alimentaris en les activitats del comerç minorista, del servei i la venda directa d'aliments preparats als
consumidors, com a activitat principal o complementària d'un establiment, amb repartiment a domicili o
sense, de la producció d'àmbit local i del transport urbà. Se n'exclou l'activitat de subministrament
d'aliments preparats per a col·lectivitats, per a altres establiments o per a punts de venda.
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El còmput d’ establiments alimentaris minoristes i de restauració censats i en actiu al municipi de Sant
Cugat del Vallès i segons les dades del 2018 de que disposem és de 710.
Es constata un increment del cens d’establiments alimentaris al municipi des del 2013 com a
conseqüència entres d’altres de l’augment poblacional del municipi *(veure gràfica)

L’Ajuntament de Sant Cugat té una secció de salut pública que compta amb el següent personal tècnic
dedicat al Programa d’higiene i seguretat alimentària: 1 tècnic amb dedicació del 100% de la jornada i
una tècnica amb dedicació del 40%.
Aquesta estructura reduïda i l’increment del cens d’establiments alimentaris durant aquests anys, ha
comportat que s’hagin anat fent contractes menors puntualment per a la col·laboració i assistència
tècnica d’empreses que han desenvolupat funcions auxiliars de suport al personal de la secció de salut
pública, fet que ha permès assolir els plans de control i vigilància dels establiments alimentaris de
competència municipal.
Aquest servei de col·laboració i assistència en la vigilància i control dels establiments alimentaris
minoristes del municipi es considera tècnicament un bon instrument que permet desenvolupar una
activitat inspectora de forma més eficient i eficaç.
Queden excloses d’aquest contracte les actuacions que comportin exercici de l’autoritat, que seran
realitzades en tot moment pels tècnics funcionaris de la secció de salut pública de l’Ajuntament.

*
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5. Pressupost base de licitació
El pressupost es desglossarà amb indicació dels costos directes i indirectes. Els costos salarials es
desglossaran amb desagregació de gènere i categoria professional a partir del conveni laboral de referència
d’acord amb l’art. 100 de la LCSP.
En el cas de divisió en lots, o quan el preu del contracte consta d’una part fixa i una variable, o tot el preu és
variable s’ha de presentar el pressupost d’acord amb l’annex 1.
5.1. Preu del contracte
En contractes de durada superior a un any es consignarà l’import anual i l’import total (import anual x
número inicial d’anualitats del contracte sense incloure les pròrrogues.
Si el preu es determina en funció de preus unitaris es consignarà el pressupost estimatiu màxim.
En contractes de concessió de serveis, omplir l’apartat 20.
Import anual

Import total
(2 anys)

a. Preu base de licitació lot1

7.487,14 €

14.974,28 €

b. IVA (21 %) lot 1

1.572,29 €

3.144,58 €

2.000 €

4.000 €

0€

0€

11.059,43 €

22.118,86 €

c. Preu base de licitació lot 2
d. IVA lot 2
e. Total

*Activitat exempta d’IVA d’acord amb l’art 20 UNO.9º de la llei8 37/1992, de 28 de desembre, de
l’Impost sobre el Valor Afegit.
En cas de divisió per lots, omplir l’Annex 1.
En cas de preu del contracte amb part variable i preus unitaris, omplir l’Annex 2.
5.2. Pròrrogues previstes
2anys
5.3. Modificacions previstes
Fins a un màxim del 20% del preu inicial.
Les condicions han de ser definides de forma clara, precisa i inequívoca, de manera que la concurrència
de les circumstàncies que donin lloc a la modificació puguin verificar-se de forma objectiva.
Descripció
Lot 1: Es preveu la possibilitat d’ampliar el pressupost del
contracte fins un màxim del 20 % del pressupost base de
licitació, en el supòsit que es produeixi un increment dels
establiments alimentaris a visitar respecte els previstos
inicialment en aquest contracte, d’acord amb l’informe
justificatiu del preu.
En cas d’ampliar-se el contracte s’aplicaran els preus unitaris
oferts pel licitador a les visites realitzades
Lot 2: Es preveu la possibilitat d’ampliar el pressupost del
contracte fins un màxim del 20 % del pressupost base de
licitació, en el supòsit que es produeixi un augment dels
manipuladors d’aliments a formar.

Import

2.994,85 € sense IVA

800 €
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En cas d’ampliar-se el contracte s’aplicaran els preus unitaris
oferts pel licitador a les hores de formació realitzades.
5.4. Valor estimat del contracte (VEC)
Es consignarà l’import total de les anualitats i, si s’escau, el de les pròrrogues i el de les
modificacions previstes, sense IVA.
41.743,41 €
Caldrà adjuntar l’informe justificatiu del preu del contracte i del VEC, i consignar-hi el mètode de càlcul,
d’acord amb l’art. 101 de la LCSP.

6. Aplicació pressupostària
L’aplicació de crèdit s’ha de justificar pel preu base de licitació més l’IVA.
Aplicació

Descripció
Protecció de la salut pública. Higiene i
seguretat alimentària

Pressupost 2019

Import total
11.059,43 €
11.059,43 €

7. Durada del contracte
El període inicial més les pròrrogues no podrà esser superior a cinc anys. Quan excepcionalment es proposi
una durada superior s’adjuntarà informe tècnic justificatiu d’acord amb l’art. 29.4 de la LCSP.
2+2
8. Subcontractació
D’acord amb l’art. 215 LCSP.
Cal fixar un percentatge màxim de límit a la subcontractació, en el cas que no s’indiquin tasques crítiques que
el contractista no pot subcontractar.
8.1 Possibilitat
Sí

No

Límits:

S’exigeix:
Sí

No

Límits:

8.2 Descripció de les tasques crítiques del contracte que el contractista no pot subcontractar
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Justificació:

9. Solvència
9.1. Solvència econòmica financera i solvència tècnica
Caldrà concretar els requisits mínims de solvència, d’acord amb els articles 87 i següents de la LCSP i
67 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre que aprova el reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques.
Solvència econòmica financera

Justificació

Volum anual de negocis del licitador que, referit
a l’any de major volum dels tres últims
conclosos, haurà de ser com a mínim una
vegada i mitja l’import anual del contracte.

Per a aquesta licitació, es considera adient exigir
aquesta solvència per tal de garantir la viabilitat
econòmica de les empreses licitadores.

Solvència tècnica

Justificació
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Solvència tècnica

Justificació

- Relació dels principals serveis efectuats en els
darrers 3 anys, de naturalesa igual o similar, i
l’import acumulat de l’any de major execució
ha de ser de com a mínim el 70% de l’anualitat
mitja del contracte.
- Titulacions relacionades amb l’àmbit de la
seguretat alimentària:








Veterinària
Farmàcia
Medicina
Biologia
Ciència i tecnologia dels aliments
Nutrició
Altres anàlogues

La incorporació del compliment d’aquests dos
requisits és garantia d’un bon servei per part de
l’empresa que porti a terme el servei

9.2. Classificació empresarial
Obligatòria en contractes d’obres de VEC igual o superior a 500.000 €. Veure arts. 77 a 83 de la LCSP i 25
i següents del RD 1098/2001.
Grup

Subgrup

Categoria

Correspondència de la categoria d’acord amb el
RD 1098/2001

10. Criteris d’adjudicació
Han d’estar vinculats a l’objecte del contracte, d’acord amb art. 145 de la LCSP.
L’elecció de fórmules ha de quedar justificada mitjançant informe adjunt.
La puntuació màxima que es pot obtenir és de 100 punts, que es distribueixen d’acord amb els criteris
següents.
10.1. Criteris d’adjudicació no quantificables de forma automàtica: Fins a 25 punts
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En el procediment obert simplificat, la puntuació no podrà superar el màxim de 25 punts, a excepció
dels contractes de serveis d’enginyeria i arquitectura en què la puntuació podrà assolir fins a un màxim
de 45 punts.
NO es poden fixar aquests criteris en els procediments simplificats abreujats, obres amb VEC entre
40.000 € i 79.999 € i contractes de serveis i subministrament amb VEC entre 15.000 € i 34.999 €, així com en
els contractes d’import inferior a aquests, però de durada superior a un any.
LOT 1
-memòria descriptiva sobre la proposta organitzativa del servei que inclogui com a mínim la
metodologia de treball i la utilització o no de tecnologies de la informació i comunicació que puguin
millorar la celeritat de la visita i la comprensió per part dels ciutadans: fins a 10 punts
-Pla de formació dels treballadors en seguretat alimentaria: fins a 5 punts
- Qualificació i experiència del personal adscrit al contracte: fins a 5 punts.
Es valorarà l’experiència laboral en l'àmbit del sector alimentari i assistència a cursos, postgraus,
congressos, etc. relacionats amb l'execució del servei.
-descripció de les eines de suport emprades per a realitzar les visites de control (kits, analítiques, etc.
: fins a 5 punts
LOT 2
-memòria descriptiva sobre la proposta organitzativa del servei que inclogui com a mínim la
metodologia de treball, la planificació i execució de la formació: fins a 10 punts
-Pla de formació dels treballadors en seguretat alimentaria: fins a 5 punts
- Qualificació i experiència del personal adscrit al contracte: fins a 5 punts.
Es valorarà l’experiència laboral en l'àmbit del sector alimentari i assistència a cursos, postgraus,
congressos, etc. relacionats amb l'execució del servei.
-descripció del material de suport emprat a la formació per a dinamitzar la sessió i fer-la més
entenedora : fins a 5 punts

10.2. Criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica: Fins a 75 punts
La puntuació mínima obtenible serà de 60 punts, de 75 punts o de 55 punts, en funció del que es fixi a
l’apartat 11.1
LOT 1
-oferta econòmica: fins a 30 punts
-nombre d'assessoraments extraordinaris anuals:
10 visites: 3 punts
20 visites: 6 punts
30 visites: 9 punts
-ampliació del servei a les següents franges horàries:
Dissabtes: 2 punts
laborals en horari nocturn ( a partir de les 20 h): 3 punts
festius: 4 punts
-disposar de material de suport (documentació escrita relativa a la implementació dels autocontrols
i guies de bones pràctiques) a banda del català (obligatori) en les següents llengües:
Castellà: 1 punt
Anglès: 2 punts
Xinés: 4 punts
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Urdú: 4 punts
-servei d'assessorament als usuaris (titulars activitats) en les diferents llengües:
Anglès: 4 punts
Xinés: 6 punts
Urdú: 6 punts
LOT 2
-oferta econòmica : fins a 40 punts
-servei de formació als usuaris en les diferents llengües:
Anglès: 5 punts
Xinés: 9 punts
Urdú: 9 punts
-formació addicional (píndoles formatives) a petició de l'Ajuntament quan es detectin necessitats en
el decurs de les visites de vigilància i control als establiments:
3 sessions: 3 punts
6 sessions: 6 punts
9 sessions: 9 punts
-elaboració de documentació (decàleg de bones pràctiques) per als manipuladors de nova
incorporació al mon laboral: 3 punts

Justificació dels criteris d’adjudicació escollits:
Tos els criteris d’adjudicació que estan contemplats descriuen necessitats i millores del serveis que
es volen contractar.
La organització, qualificació i experiència del personal adscrit al contracte que hagi d’executar el
mateix, pot afectar de forma significativa a una millor execució del servei.
Atès es tracta d’un contracte de consultoria, s’entén que aquest és un contracte intel·lectual i per
això és important valorar la qualificació i experiència del personal que l’executarà.
El fet de d’incloure com a criteris d’adjudicació tant al lot 1 com al lot 2 tant material com
assessorament o formació en d’altres llengües com l’anglès, xinés i urdú es conseqüència de l’elevat
nombre de persones estrangeres que treballen al sector alimentari al municipi.

11. Assegurances
11.1. Responsabilitat civil
S’exigeix:

Sí

No

Suma assegurada: 100.000 €

11.2. Assegurança a tot risc de la construcció
S’exigeix:

Sí

No

12. Forma de pagament
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Mensual
Pagament únic
Altres (especificar): Pagament en funció dels serveis facturat
13. Condicions especials d’execució
És obligatori fixar, com a mínim, una de les següents condicions, d’acord amb l’art. 202 de la LCSP.
Sobre la integració de clàusules socials en la contractació de l’Ajuntament, veure la Instrucció municipal de
20 d’octubre de 2015.
Condicions
Socials i/o d’ocupació

Descripció
Mirar la guia de clausulat social del
P34
Obligació de que el paper utilitzat
per al servei contractat compleixi
amb
les
següents
característiques:
-

-

Mediambientals
-

-

com a mínim un 90% de
les fibres ha de procedir
de paper reciclat (fibres
post consum).
El percentatge de fibra
verge del paper prové de
boscos
de
gestió
sostenible certificada.
Totalment lliure de clor
(TFC).
No s’utilitzen en el procés
de producció blanquejants
òptics.
No s’utilitzen en el procés
de producció substàncies
o
preparats
que
continguin metalls pesats,
principalment
crom,
cadmi, mercuri, plom,
níquel, coure i zinc.
No
s’afegeixen
alquilfenoletoxilats
(APEO) ni altres derivats
de
l’alquilfenol
als
productes químics de
neteja,
als
productes
químics per extreure les
tintes de les fibres post
consum.

Justificació
Justificar quina es tria i el
perquè.

S’ha triat la utilització per part de
l’empresa contractada de paper
amb les característiques descrites
a la guia utilitzat tant com a
suport a les inspeccions com en
les sessions de formació que es
portaran a terme.

D’innovació
Econòmiques
14. Justificació de la no inclusió de clàusules socials (en cas de no inclusió)
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les empreses que donen els serveis que s’estan requerint són empreses unipersonals o com a màxim de
4-5 persones) amb característiques que no s’adeqüen a la guia de clàusules socials (doc 117)
15. Revisió de preus
Veure l’art. 103 LCSP.
Escau
Sí
Fórmula aplicable:

No

16. Termini de garantia
1 mes
17. Responsable municipal del contracte
Consignar el càrrec.
Cap de la secció de salut pública
18. Procediment de licitació
Senyalar el que escaigui:
Procediment obert
Procediment obert simplificat
Procediment simplificat abreujat
Procediment de licitació amb negociació (art. 167 de la LCSP)
Procediment negociat sense publicitat (art. 168.a).2n de la LCSP)
Procediment restringit
Justificació del procediment escollit:
El procediment a seguir és l’obert simplificat atès que el valor estimat del contracte és inferior a 100.000 €,
d’acord amb el que estableix l’art 159.1 a) de la LCSP.
18.1. Proposta de vocals tècnics de la Mesa de Contractació
Funcionaris de carrera o personal laboral fix. En el cas que es proposi personal interí, caldrà acreditar
que no hi ha funcionaris de carrera suficientment qualificats.
Nom

Càrrec

MARC SIBINA ILLA

Tècnic superior de salut pública

LÍDIA CASTRILLO CASARRUBIOS

Cap de secció de salut pública

Justificació per al cas que es proposi personal no funcionari de carrera:
En aquesta licitació es proposa, com a vocals tècnics, a dos funcionaris interins atès que no hi ha
cap funcionari de carrera a la secció de salut pública
18.2. Empreses convidades (únicament en els procediments de licitació amb negociació i
negociat sense publicitat)
Nom empresa

NIF

Adreça

Telèfon i correu-e

Persona de
contacte
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Motius o criteris aplicats per a la seva selecció:

19. Especial per a contractes d’obres
Data aprovació definitiva projecte tècnic
20. Especial per a concessió de serveis i contractes de serveis que comportin prestacions directes a
la ciutadania d’acord amb l’art. 312 de la LCSP:
Data d’aprovació del Règim Jurídic d’Establiment del Servei
21. Especial per a contractes de concessió de serveis
21.1. Retribució del concessionari:
Import del preu o compensació municipal, si escau:
Tarifes (Caldrà adjuntar el llistat de les que siguin vigents)

€

21.2. Import mínim del cànon concessional, si escau:
Anual:
Altre periodicitat:
22. Altres elements a tenir en compte en la contractació

F_GRPFIRMA_TÈCNIC/A

F_GRPFIRMA_CAPS

Signat digitalment per:
Cap de Secció de Salut Pública
Lídia Castrillo
15-04-2019 15:01

Signat digitalment per:
Cap de Servei de Medi Ambient
Gemma López Vañó
24-04-2019 15:26

F_GRPFIRMA_DIRECTORS/ES
Signat digitalment per:
Director Àmbit de Gestió de Qualitat
Urbana i Mobilitat
Victor Martínez del Rey
24-04-2019 18:55
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Annex 1
Preu del contracte en cas de divisió per lots
Lot 1

2019

2020

TOTAL

a. Preu base de licitació:

7.156,95 €

7.156,95 €

14.313,9 €

b. Import de l’IVA:

1.902,48 €

1.902,48 €

3.804,96 €

c. Total:

9.059,43 €

9.059,43 €

18.118,86 €

Lot 2

2019

2020

TOTAL

a. Preu base de licitació:

2.000,00 €

2.000,00 €

4.000 €

0€

€

0€

2.000,00 €

2.000,00 €

4.000,00€

b. Import
exempt
c. Total:

de

l’IVA:
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Annex 2
Preu del contracte en cas de part variable amb preus unitaris
El preu total del contracte és estimatiu, atès que hi ha una part dels treballs a desenvolupar que són de
caràcter variable, a realitzar en funció de les necessitats de l’Ajuntament, sense que en aquest cas hi
hagi obligació d’esgotar el crèdit reservat a l’efecte per a la part variable.
Preu base de licitació
Part fixa

Import anual

Import total ( X anys de contracte)

a. Preu base de licitació:

€

€*

b. Import de l’IVA:

€

€

c. Total:

€

€

Part variable lot 1

Import anual

Import total ( 2 anys de contracte)

a. Preu base de licitació:

7.156,95 €

14.313,9 €

b. Import de l’IVA:

1.902,48 €

3.804,96 €

c. Total:

9.059,43 €

18.118,86 €

Part variable lot 2

Import anual

Import total ( 2 anys de contracte)

a. Preu base de licitació:

2.000,00 €

4.000,00 €

0€

0€

2.000,00 €

4.000,00 €

b. Import de l’IVA:
c. Total:

Preus unitaris màxims
A continuació s’estableixen els preus unitaris màxims dels serveis que seran requerits en funció de les
necessitats de l’Ajuntament i liquidats amb càrrec a la part variable del contracte:
Descripció

Preus unitaris màxims (IVA no inclòs)

Lot 1:
Primera visita establiment sedentari

90 €

Segona visita establiment sedentari

60 €

Primera visita establiment no sedentari

40 €

Segona visita establiment no sedentari

25 €

Lot 2:
Hora de formació

80 €
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El licitador presentarà oferta pel preu base de licitació corresponent a la part fixa* i pels preus unitaris
màxims establerts, d’acord amb el model de proposició de l’Annex 2 del PCAP.
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