Expedient núm.: 32/21
Informe de Necessitat
Procediment: Procediment obert. Contracte reservat
Tipus de contracte: Contracte de Serveis de Manteniment de la Jardineria i Neteja Exterior del
Complex Funerari Municipal.
INFORME DE NECESSITAT
1. Introducció
Funerària de Terrassa SAU (d’ara endavant, FT), és una societat mercantil municipal de
l’Ajuntament de Terrassa, que presta el servei de tanatori, crematori i té al seu càrrec la gestió
del cementiri municipal de Terrassa. La localització física d'aquests serveis municipals es troba
a la Ctra. de Montcada núm. 789 de Terrassa (Barcelona).
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Als efectes de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (d’ara endavant,
LCSP), FT té la consideració de Poder Adjudicador No Administració Pública, per aplicació d’allò
previst a l’art.3.3 d) del text legal citat.
L’art. 26.1.b) de la LCSP estableix que els contractes dels PANAP tenen caràcter privat, i en
l’apartat 3 d’aquest article es refereix al règim jurídic aplicable als contractes esmentats, en els
termes següents:
“3. Els contractes privats que subscriguin els poders adjudicadors que no pertanyin a la
categoria d’administracions públiques que esmenta la lletra b) de l’apartat primer del present
article, l’objecte dels quals estigui comprès en l’àmbit d’aquesta Llei, es regeixen pel que disposa
el títol I del seu llibre tercer, quant a la seva preparació i adjudicació.
Quant als seus efectes i extinció, els són aplicables les normes de dret privat i les normes a què
es refereix el paràgraf primer de l’article 319 en matèria mediambiental, social o laboral, de
condicions especials d’execució, de modificació del contracte, de cessió i subcontractació, de
racionalització tècnica de la contractació; i la causa de resolució del contracte referida a la
impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui possible
modificar el contracte, de conformitat amb els articles 204 i 205.”
Aquest informe s’emet en compliment d’allò previst als arts. 28 i 116 de la LCSP.
2. Objecte del contracte.
L’objecte del contracte és el servei de manteniment de la jardineria i neteja exterior del Complex
Funerari Municipal de Terrassa, ubicat a la Ctra. de Montcada núm. 789 de Terrassa, d’acord amb
el previst en el Plec de Prescripcions Tècniques, i promovent al mateix temps, l’ocupació de
persones amb discapacitat, per tal que puguin realitzar un treball productiu, remunerat, que
s’adeqüi a les seves característiques personals i en faciliti la integració laboral.
La participació en el procediment d’adjudicació d’aquest contracte es reserva en la seva totalitat
als Centres Especial de Treball d’Iniciativa Social (d’ara endavant, CETIS), de conformitat amb el
previst en la Disp. Ad. 4ª i Disp. Final 14 ª de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del
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Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, d’ara
endavant LCSP.
La reserva d’aquest contracte als CETIS es fonamenta en la previsió continguda en les Bases
d’Execució del Pressupost Municipal de l’Ajuntament de Terrassa pel 2021, en el seu annex I BIS,
i tracta d’afavorir un dels col·lectius de persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat
laboral, en concret les persones amb una discapacitat d’especials dificultats, considerant que
tenen aquesta condició:
a. Persones amb paràlisis cerebral, persones amb trastorn mental o persones amb
discapacitat intel·lectual, amb grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%.
b. Persones amb discapacitat física o sensorial, amb una grau de discapacitat reconegut
igual o superior al 65%.
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Com es veurà en aquest informe, als efectes de donar compliment a les previsions de l’art. 99.3
LCSP, l’objecte d’aquest contracte s’ha dividit en dos lots:
Lot 1: Interior del Cementiri (Annex III – Fitxa EV001 del PPT)
Lot 2: Exterior del cementiri i patis de les sales de vetlla ( Annex IV-Fitxes EV002 i EV003 del PPT).
Amb la present contractació reservada, FT pretén, d’una banda satisfer necessitats de la mercantil
per al desplegament del seu objecte social i alhora fomentar l’ocupació de les persones
discapacitades amb especial dificultat.
Aquesta contractació resulta necessària per mantenir en bon estat de conservació i neteja els
espais verds i enjardinats, l’arbrat i les diferents superfícies exteriors del CFMT, que FT té al seu
càrrec. Els espais que s’han de mantenir es concreten en les unitats de gestió que conformen
cadascun dels dos lots amb els que s’ha dividit l’objecte del contracte, d’acord amb la descripció i
informació gràfica continguda en el PPT d’aquest contracte.
En la configuració d’aquesta contractació es recullen mesures socials i ambientals, tal com s’indica
en els punts 4.f) i 4.g) d’aquest informe.

3. Pressupost base de licitació, valor estimat del contracte i finançament
3.1 Pressupost base de licitació.
El pressupost base de licitació és de 421.095,80 euros, IVA inclòs del 21%, i referit a una durada
inicial del contracte de dos anys, amb el desglossament següent:
Manteniment de la jardineria i neteja
348.013,06 €, pressupost net
73.082,74€, en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21%
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Durada inicial

Any

Durada

Eventuals pròrrogues

Despesa

Durada

Despesa

2022

11 mesos

193.002,24 €

-

-

2023

12 mesos

210.547,90 €

-

-

2024

1 mes

17.545,66 €

11 mesos

193.002,24 €

2025

12 mesos

210.547,90 €

2026

1 mes

17.545,66 €

421.095,80 €

TOTAL

421.095,80 €
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El pressupost base de licitació es desglossa de la manera següent:
Costos directes
253.347,28 €

Costos laborals
Materials, lloguers d’equips, maquinària

39.100,68 €

Costos indirectes
Despeses generals d’estructura (13%)

38.018,22 €

Benefici Industrial (6%)

17.546,88 €
348.013,06 €

Subtotal
IVA 21% Manteniment de Jardineria i neteja
TOTAL

73.082,74€
421.095,80 €

Lot 1

Any

Durada inicial
Durada

Despesa

Eventuals pròrrogues
Durada

Despesa

2022

11 mesos

136.212,05 €

-

-

2023

12 mesos

148.594,96 €

-

-

2024

1 mes

12.382,91 €

11 mesos

136.212,05 €

2025

12 mesos

148.594,96 €

2026

1 mes

12.382,91 €

TOTAL

297.189,92 €

297.189,92 €
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El pressupost base de licitació del lot 1 es desglossa de la manera següent.
Costos directes
178.042,64 €

Costos laborals
Materials, lloguers d’equips, maquinaria

28.353,58 €

Costos indirectes
Despeses generals d’estructura (13%)

26.831,50 €

Benefici Industrial (6%)

12.383,78 €

Subtotal

245.611,50 €
51.578,42 €

IVA 21% Manteniment Jardineria i neteja
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TOTAL

297.189,92 €

Lot 2
Durada inicial

Any

Durada

Eventuals pròrrogues

Despesa

Durada

Despesa

2022

11 mes

56.790,20 €

-

-

2023

12 mesos

61.952,94 €

-

-

2024

1 mes

5.162,74 €

11 mesos

56.790,20 €

2025

12 mesos

61.952,94 €

2026

1 mes

5.162,74 €

TOTAL

123.905,88 €

123.905,88 €

El pressupost base de licitació del lot 2 es desglossa de la manera següent.
Costos directes
Costos laborals

75.304,64 €

Materials, lloguers d’equips, maquinària

10.747,10 €

Costos indirectes
Despeses generals d’estructura (13%)
Benefici Industrial (6%)
Subtotal

11.186,72 €
5.163,10 €
102.401,56 €
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IVA 21% Manteniment jardineria i neteja
TOTAL

21.504,32 €
123.905,88 €

Es tracta d’un contracte de serveis on el cost principal és la mà d’obra, per al seu càlcul s’ha partit
del Conveni Col·lectiu de treball del sector de tallers per a persones amb discapacitat intel·lectual
de Catalunya (codi de conveni núm.79000805011995), aprovat per RES TSF/2364/2016, de 4
d’octubre (DOGC núm.7234). Aquesta indicació no prejutja el conveni laboral que hi sigui
d’aplicació. Veure Annex 1 d’aquest informe.
Les empreses que fins al moment presten els serveis objecte del contracte són:
-
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-

L’Heura, centre especial de treball, S.L, la qual realitza els serveis de manteniment de la
jardineria.
Pro-discapacitats Fundació privada Terrassenca, centre especial de treball, la qual realitza
treballs de neteja exterior en el CFMT

L’Empresa Heura ha facilitat les dades del personal adscrit a l’execució del contracte subjecta a
subrogació, en base al conveni col·lectiu al que està adscrit dita empresa, que és el Conveni
Col·lectiu de treball del sector de tallers per a persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya
(codi de conveni núm.79000805011995).
L’Empresa Pro-discapacitats Fundació privada Terrassenca també ha facilitat les dades del
personal subjecte a subrogació per part del futur contractista. En el cas d’aquesta empresa si bé
el seu conveni d’adscripció és el Conveni Col·lectiu de Treball de Catalunya de residències,
centres de dia i llars residències per a l’atenció de persones amb discapacitat (codi
79001195011996), la subrogació es fonamenta en les previsions contingudes en el Conveni
Col·lectiu del sector de sanejament públic, neteja viaria, regs, recollida, tractament i eliminació de
residus, neteja i conservació de clavegueram (codi 99010035011996). En aquest sentit, s’ha
considerat la doctrina continguda en la Resolució núm. 101/2020 del Tribunal Administratiu
Central de Recursos Contractuals (recurs núm. 1311/2019)
Així mateix el Conveni Col·lectiu del sector de la jardineria d’àmbit estatal, codi 99002995011981,
es refereix igualment a la subrogació.
La previsió de cost anual de prestació del servei pel lot 1 és:
COSTOS DIRECTES
Costos salarials
Materials
Vehicles, maquinària i despeses associades
Lloguer plataforma, equips de poda i altres
conceptes
Formació
TOTAL COSTOS DIRECTES

IMPORT €
88.139,92
6.169,79
4.407,00

COSTOS INDIRECTES
Despeses generals d'estructura (13%)
Benefici industrial (6%)

IMPORT €
13.415,75
6.191,89

3.600,00
881,40
103.198,11
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TOTAL COSTOS INDIRECTES

19.607,64

TOTAL DE COSTOS (Directes i Indirectes)
IVA (21%)

122.805,75
25.789,21

TOTAL (IVA INCLÒS)

148.594,96
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La previsió de cost anual de prestació del servei pel lot 2 és:
COSTOS DIRECTES
Costos salarials
Materials
Vehicles, maquinària i despeses associades
Lloguer plataforma, equips de poda i altres
conceptes
Formació
TOTAL COSTOS DIRECTES

IMPORT €
37.279,53
2.609,57
1.863,98

COSTOS INDIRECTES
Despeses generals d'estructura (13%)
Benefici industrial (6%)
TOTAL COSTOS INDIRECTES

IMPORT €
5.593,36
2.581,55
8.174,91

900,00
372.79
43.025,87

TOTAL DE COSTOS (Directes i Indirectes)

51.200,78

IVA (21%)

10.752,16

TOTAL (IVA INCLÒS)

61.952,94

3.2 Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte, a efectes de determinar el procediment d’adjudicació, la publicitat i
la competència de l’òrgan de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 101 de la LCSP,
calculant la seva durada inicial (2 anys), i les pròrrogues eventuals del contracte (2 anys), és de
696.026,12 €, exclòs l’IVA. No es preveuen modificacions.
Pressupost màxim
(IVA exclòs)

Eventuals
pròrrogues

Eventuals
increments

Valor estimat

348.013,06 €

348.013,06 €

-

696.026,12 €
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3.3 Finançament
Les obligacions econòmiques derivades d’aquest contracte seran assumides per Funerària de
Terrassa SAU, la qual en l’actualitat disposa d’un nivell de liquiditat suficient per fer front a les
obligacions econòmiques que es derivaran del contracte projectat, fins a la seva conclusió.
Donat que l’execució d’aquest contracte s’iniciarà materialment el proper 2022, i per tant en
l’exercici pressupostari següent al de l’inici de la tramitació del present expedient de contractació,
cal recorre a la tramitació anticipada d’aquest, d’acord amb el previst a l’art.117.2 LCSP. En aquest
sentit, la pròpia LCSP preveu de forma específica la tramitació anticipada dels expedients de
contractació -en el cas de les entitats locals-, en la seva Disposició Adicional 3a.
Per l’exposat, i donat que es tracta d’un contracte amb despeses plurianuals, l’autorització de la
despesa ha de quedar subordinada al crèdit que per a cada exercici autoritzin les previsions de
despesa i d’ingressos de Funerària de Terrassa SAU.
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4. Anàlisi del procediment

a. Justificació del procediment
D’acord amb el previst a l’art.131 LCSP, el procediment d’adjudicació és el procediment obert
ordinari.
La codificació que correspon a l’objecte del contracte és:
Vocabulari comú de contractes públics – CPV, segons el Reglament (CE) núm. 213/2008 de la
Comissió, de 28 de novembre de 2007, que modifica el Reglament (CE) núm. 2195/2002 del
Parlament Europeu i del Consell, pel qual s’aprova el Vocabulari comú de contractes públics
(CPV), i de les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre els
procediments dels contractes públics, en allò referent a la CPV:
Codi núm. 77311000-3 – Serveis de manteniment de jardins i parcs.
L’assignació d’aquesta codificació es fonamenta en la naturalesa dels treballs contemplats en el
Plec de Prescripcions Tècniques del contracte, els quals es refereixen a un espai verd en
equipament públic.

b. Qualificació del contracte
Aquest contracte es qualifica com un contracte privat de serveis.
D’acord amb allò que disposa l’article 17 de la LCSP, el contracte de serveis és aquell quin objecte
són prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o dirigits a l’obtenció d’un
resultat diferents d’una obra o subministrament, incloent aquells en el qual l’adjudicatari s’obliga a
executar el servei de forma successiva i per preu unitari.

c. Anàlisi d'execució per lots

7

L’objecte d’aquest contracte s’ha dividit en dos lots, atenent a la divisió física existent en l’espai
on s’ha d’intervenir. El Lot 1 inclou la part interior del cementeri, que constitueix un recinte tancat
dintre del CFMT, i el lot 2, inclou bàsicament l’espai exterior al cementiri i el manteniment dels
patis a cel obert que hi ha dintre de l’edifici del tanatori i del crematori.
Amb la finalitat de promoure l’accés a la contractació de diversos CETIS, es proposa la
incorporació dels següents limitacions, d’acord amb el previst a l’art.99.4 LCSP:
-
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-

Els licitadors podran presentar oferta per un o dos lots.
L’òrgan de contractació adjudicarà cadascun dels lots a l’empresa que hagi ofert la millor
oferta, atenent als criteris establerts a la clàusula 15a. del PCAP, en cada cas.
Una mateixa empresa podrà ser adjudicatària d’un lot com a màxim.
En el cas que una empresa licitadora hagués presentat la millor oferta en els dos lots,
l’adjudicació serà per al lot de major import econòmic.
Excepcionalment, amb la finalitat de què no quedin lots deserts en la licitació, s’estableix
que l’empresa que hagi presentat les millors ofertes en un nombre de lots superiors al
màxim permès (1), resultarà adjudicatària en tots cas, dels lots en què la seva oferta sigui
l’única vàlida.

Si en un lot tan sols es presenta una oferta vàlida, aquesta licitadora serà l’adjudicatària del lot.
d. Durada
Es tracta d’un contracte de serveis, en el qual es considera adequat establir una durada inicial
del contracte per dos anys, prorrogable anualment per dos anys més. Per a la determinació de
la durada d’aquest contracte s’han considerat les previsions contingudes a l’art.29 LCSP.
e. Classificació empresarial. Solvència econòmica-financera i tècnica.
D’acord amb la qualificació que s’ha donat al contracte no és procedent l’exigència obligatòria de
classificació empresarial. No obstant, s’indica la classificació empresarial adient per facilitar
l’acreditació de la solvència econòmica-financera i tècnica per aquells operadors que disposin de
la mateixa.
Atès que l’objecte d’aquest contracte s’ha dividit en lots, els requisits mínims de solvència
s’adequaran a la tipologia i imports dels lots al que s’opti. Els imports són acumulatius: si un
empresari opta a l’adjudicació de més d’un lot, haurà d’acreditar la solvència econòmica per
l’import total dels lots en els que pugui resultar adjudicatari, atès la previsió continguda en el punt
4.c) d’aquest informe, segons la qual és possible que de forma excepcional un mateix licitador
pugui resultar adjudicatari dels dos lots en que s’ha dividit l’objecte del contracte, amb la finalitat
d’evitar que algun lot quedi desert.
La solvència tècnica o professional dels empresaris s’ha d’acreditar pels mitjans següents:
a) Haver realitzat serveis o treballs de la mateixa o similar naturalesa als que constitueixen
l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim, els últims tres anys, per un import mínim
de:
-

En el LOT 1: per un import mínim de 171.928,05 €, IVA exclòs.
En el LOT 2: per un import mínim de 71.681,09 €, IVA exclòs.
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-

Si s’opten al dos lots s’exigirà un import mínim de 243.609,14 €, IVA exclòs.

El requeriment de solvència tècnica o professional té caràcter selectiu. Els imports indicats
anteriorment representen un 70% del pressupost base de licitació IVA exclòs.

Funerària de Terrassa, S.A.U. Ctra. Montcada, 789. 08227 Terrassa. CIF A08196370.
Registre Mercantil de Barcelona, volum 45047, full B14845, foli 112, inscripció 63.

La solvència tècnica dels empresaris s'acreditarà per la presentació d’una declaració on es
relacionin els principals serveis o treballs realitzats executats durant els últims tres anys, en la qual
s’ha d’indicar l’import, dates i destinatari públic o privat de cadascun dels contractes. Quan
l’empresari sigui requerit pels serveis de l’òrgan de contractació, els serveis o treballs efectuats
s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui
una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat
expedit per aquest o, a manca d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari
acompanyada dels documents obrants en poder del mateix que acreditin la realització de la
prestació.
Segons el que estableix l’article 77 de la LCSP, l’empresari pot acreditar la seva solvència tècnica
o professional indistintament acreditant el compliment dels requisits específics de solvència tècnica
o professional o bé mitjançant la seva classificació en el grup o subgrup de classificació i categoria
de classificació corresponents al contracte.
Quan es liciti a un sol lot:
Grup

O

Subgrup
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Categoria
Lot 1

Lot 2

1

1

Quan es liciti als dos lots:
Grup

Subgrup

Categoria

O

6

2

La classificació empresarial indicada es basa en els mateixos motius exposats en el punt 4.a)
d’aquest informe.
El moment decisiu per apreciar la concurrència dels requisits de solvència exigits per contractar
amb els ens del sector públic serà la data de finalització de la presentació d’ofertes.
Solvència econòmica i financera
Atès que l’objecte d’aquest contracte s’ha dividit en lots, els requisits mínims de solvència
s’adequaran a la tipologia i imports dels lots al que s’opti. Els imports són acumulatius: si un
empresari opta a l’adjudicació de més d’un lot, haurà d’acreditar la solvència econòmica per
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l’import total dels lots en els que pugui resultar adjudicatari, atesa la previsió continguda en el punt
4.c) d’aquest informe..
Les empreses licitadores hauran d’acreditar la solvència econòmica i financera, mitjançant el
volum anual de negocis, referit al millor exercici dins dels tres últims exercicis anteriors a la data
de presentació de les proposicions o en funció a les dates de constitució o d’inici d’activitats de
l’empresa per un import de:
-

Si només s’opta al LOT1: 245.611,50 €
Si només s’opta al LOT 2: 102.401,56 €
Si s’opten als dos lots: 348.013,06 €

El requeriment de solvència econòmica i financera té caràcter selectiu. Els imports indicats
anteriorment no superen una vegada el valor estimat del contracte en conjunt, com tampoc en
relació a cada lot considerat individualment.
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La solvència econòmica i financera s’acredita pels següents mitjans:
-

Per acreditar documentalment aquesta circumstància el licitador proposat com adjudicatari
haurà d’aportar els comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresa
estigués inscrita en aquest registre, i en cas contrari, pels comptes anuals dipositats en el
registre oficial on hagués estat inscrit.
Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual
de negocis mitjançant els llibres d’inventari i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

Segons el que estableix l’article 77 de la LCSP, l’empresari pot acreditar la seva solvència
econòmica i financera indistintament acreditant el compliment dels requisits específics de
solvència econòmica i financera o bé mitjançant la seva classificació en el grup o subgrup de
classificació i categoria de classificació corresponents a l’objecte del contracte .
Quan es liciti a un sol lot:
Grup

O

Subgrup
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Categoria
Lot 1

Lot 2

1

1

Quan es liciti als dos lots:
Grup

Subgrup

Categoria

O

6

2
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f.

Criteris d’adjudicació i justificació de la fórmula utilitzada per a la puntuació de les
ofertes que es presentin.

D’acord amb el previst a l’art. 131.2 LCSP es proposa adjudicar el contracte tenint en compte una
pluralitat de criteris, basats en la millor relació qualitat-preu, on es tinguin en compte aspectes
ambientals com també de caire social. En aquest sentit es proposa valorar la font d’energia dels
mitjans mecànics que s’adscriuran al servei, considerant si són híbrids o de bateria, com alternativa
millor a aquells que funcionen en combustible; el compromís dels licitadors de dedicar al servei
mitjans mecànics no contemplats com a mínims en el PPT però que la seva adscripció suposa
afegir qualitat als treballs de manteniment de la jardineria. També es proposa valorar el compromís
dels licitadors referent a la formació dels treballadors adscrits a l’execució del contracte durant la
vigència del mateix i en relació a matèries vinculades amb l’objecte del contracte.
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Es proposa utilitzar els mateixos criteris d’adjudicació per als dos lots, amb les especificacions que
s’introdueixin en cada cas.
f.1 Criteris d’adjudicació que es poden valorar mitjançant xifres o percentatges obtinguts a
través de la mera aplicació de fórmules, fins a un màxim de 60 punts.
f.1.1 Mitjans mecànics, fins a un màxim de 10 punts:
f.1.1.a) Mitjans mecànics mínims (punt 5.4 PPT) Màxim 6 punts.
En aquest apartat es valorarà l’antiguitat i tipus d’energia dels mitjans mecànics que s’han
d’adscriure a l’execució del contracte amb caràcter de mínim, segons el previst al punt 5.4 del
PPT, ja que es considera que aquests dos aspectes, respectivament, contribueixen a millorar la
qualitat de les prestacions, des d’un punt de vista mediambiental i possibiliten una execució de
les tasques de forma més eficaç i eficient. En aquest subapartat es donarà un màxim de 6 punts.
Únicament es puntuaran aquells mitjans mecànics que amb caràcter mínim estan recollits en el
PPT, si reuneixen alguna de les condicions següents:
-

Són híbrids o de bateria.
Si tenen una antiguitat inferior o igual a 2 anys.

Si els mitjans recollits en aquest llistat no reuneixen cap de les dues condicions anteriors, no seran
objecte de valoració, per considerar que no aporten un valor afegit a la prestació objecte del
contracte.
La puntuació que s’assignarà respecte de cada mitjà mecànic és la següent:
-

Per cada mitjà híbrid, 0,25 punts.
Per cada mitjà en bateria, 0,50 punts.
Si l’antiguitat del mitjà és inferior o igual a 2 anys, 0,25 punts.

f.1.1.b) Mitjans mecànics no mínims. Màxim 4 punts
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En aquest subapartat es valorarà el compromís del licitador d’aportar a l’execució del contracte
altres mitjans mecànics no previstos amb el caràcter de mínims en el PPT, però que es consideren
susceptibles de millorar la qualitat de les prestacions. Caldrà indicar el tipus de mitjà, la quantitat,
el tipus d’energia de funcionament, l’antiguitat i percentatge anual de dedicació, tal com es reculli
en l’apartat corresponent del model de proposició de criteris automàtics, que figurarà als annexos
del PCAP
Els mitjans que s’estima idonis aportar són:
•
•
•
•

Motoserra petita: 10 cm màxim d’espasa i 1.2kg màxim de pes
Retallatanques telescòpic (d’alçada): d’una longitud mínima de 130 cm i angle regulable
de 145ª
Aclotadora: màquina per a fer forats de plantació, de fins a 300 mm de profunditat.
Trituradora amb un diàmetre màxim de tall de 6 cm
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Cadascun dels mitjans recollits en aquesta llista es puntuarà de la forma següent:
-

Per cada mitjà híbrid, 0,25 punts.
Per cada mitjà amb bateria, 0,50 punt.
Si l’antiguitat del mitjà és inferior o igual a 2 anys, 0,25 punts.
Per cada 10% de dedicació anual d’un mitjà, 0,10 punts.

f.1.2) Compromís de formació del personal adscrit al servei. Fins un màxim de 10 punts.
Pel compromís de portar a terme accions formatives adreçades al personal adscrit a l’execució del
contracte i que tinguin relació directa amb les tasques pròpies del servei objecte del contracte i
durant tot el període d’execució del mateix. Aquest compromís ha de preveure la realització
d’activitats formatives de forma semestral, i en cas d’oferir-se es farà constar en l’apartat
corresponent del model de proposició de criteris automàtics, que s’adjuntarà en els annexos del
PCAP. Es considera que el compliment d’aquest criteri afegeix valor a les prestacions objecte del
contracte al procurar una formació regular dels treballadors encarregats de la seva execució.
Es proposa puntuar aquest criteri de la forma següent:
S’Assignaran 8 punts si s’assumeix el compromís de realitzar al menys una, o més accions
formativa per semestre, adreçades al personal amb discapacitat amb especials dificultats, o als
oficials de jardineria, adscrits a l’execució del contracte, amb una duració mínima per formació o
per totes elles de :
-

En el Lot 1: 20 hores/semestre.
En el lot 2 : 10 hores /semestre

Les empreses que subscriguin aquest compromís ho hauran de fer constar a l’apartat corresponent
del model de proposició de criteris automàtics, que figuri al corresponent annex del PCAP.
Les accions formatives adreçades a aquest personal hauran de referir-se a algun dels continguts
següents:
En el cas del personal amb discapacitat:
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•
•
•
•

Seguretat i ús dels EPI’s en la feina.
Ús de maquinària bàsica de jardineria: tallagespes i desbrossadora de fil.
Tasques bàsiques manuals de jardineria: recollir fulles; desherbar; plantar.
Altra formació que tingui relació amb les tasques que s’han de desenvolupar en el present
contracte.

En el cas dels oficials de jardineria:
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•
•
•
•
•
•

Formació en instal·lacions i manteniment dels sistemes de reg
Formació en alternatives als tractaments fitosanitaris
Formació en manteniment de la maquinària de jardineria
Organització i gestió dels equips
Formació en naturalització i biodiversitat en els espais verds
Altra formació que tingui relació amb les tasques que es desenvoluparan en el present
contracte

S’Assignaran 2 punts si s’assumeix el compromís de realitzar al menys una o més accions
formatives per semestre, adreçades al personal adscrit a l’execució del contracte que desenvolupi
les tasques de responsable tècnic o gestor integral de plagues, amb una duració mínima per
formació o per totes elles de:
En el lot 1: 5 hores/semestre
En el lot 2: 3 hores/semestre.
Les empreses que subscriguin aquest compromís ho hauran de fer constar a l’apartat corresponent
del model de proposició de criteris automàtics, que figurarà com un annex del PCAP.
Les accions formatives adreçades a aquest personal hauran de referir-se a algun dels continguts
següents:
En el cas del responsable tècnic:
•
•
•
•

Gestió d’equips
Gestió naturalitzada dels espais verds i biodiversitat dels mateixos
Assistència a jornades tècniques i/o congressos que tinguin repercussió directe amb la tasca
que desenvolupa en el present contracte.
Altra formació que tingui relació amb les tasques que es desenvoluparan en el present
contracte

f.1.3 L’oferta econòmica, fins un màxim de 40 punts
Es valorarà el preu del servei que serà igual o superior al pressupost base de licitació, IVA exclòs,
i es puntuarà fins un màxim de 40 punts.
Per a la valoració de l’oferta econòmica serà d’aplicació la fórmula següent:
Preu, fins a un màxim de 40 punts:
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Pv = Puntuació de l’oferta a Valorar
P = Punts criteri econòmic
Om = Oferta Millor
Ov = Oferta a Valorar
IL = Import de Licitació
Es tindran en compte dos decimals.
Mitjançant l’aplicació d’aquesta fórmula lineal, l’oferta econòmica amb l’import més baix obté la
màxima puntuació i a l’hora l’oferta que no presenta cap baixa respecte l’import de licitació, no se
la penalitza en 0 punts, donat que es parteix d’un pressupost de licitació ajustat d’acord amb la
LCSP. Es procura valorar mitjançant aquesta fórmula les ofertes i no les baixes de les ofertes, i es
considera que és una fórmula adient per complir els principis que inspiren la normativa vigent en
matèria de contractació pública. Aquesta fórmula ajusta proporcionalment les puntuacions
assignades amb la proporció entre l’import de les ofertes presentades i el pressupost de licitació.
Es tracta d’una fórmula avalada per l’informe sobre anàlisi de fórmules de valoració i puntuació
proporcionals per a les ofertes econòmiques i propostes tècniques de data 23/06/2017, emès pel
Responsable d’anàlisi econòmica de la Direcció General de Contractació Pública del Departament
d’Afers, Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, de la Generalitat de Catalunya.
No s’acceptarà cap oferta econòmica que superi el pressupost base de licitació. Presentar una
oferta de preu superior al pressupost base licitació serà motiu d’exclusió del procediment
d’adjudicació del contracte.
f.2 Criteris d’adjudicació la quantificació dels quals depèn d’un judici de valor (sobre 2), fins
a un màxim de 40 punts:
Els licitadors necessàriament han de presentar una Memòria Tècnica del Servei relativa al lot per
al qual optin i indicant de forma clara el lot al que es refereixi dita memòria .Aquesta memòria
s’incorporarà en el sobre 2, s’estructurarà en dos blocs, un primer relatiu a la proposta
d’organització del servei, el qual a la seva vegada es dividirà en dos apartats, un primer referent
al pla de manteniment anual, i un segon relatiu a l’organització del servei.
El segon bloc farà referència a la implementació de la gestió integrada i control biològic de plagues.
D’acord amb la previsió de l’art.146.3 LCSP es defineixen les següents fases de valoració: les
memòries tècniques que en el seu conjunt siguin inferiors a una puntuació de 20 punts en la fase
de valoració dels criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor, no passaran a la
següent fase de valoració de criteris automàtics.
f.2.1 Proposta d’Organització del Servei. Màxim 30 punts.
Els licitadors han de presentar una proposta d'organització del servei tenint en compte el
paràmetres mínims exigits al PPT amb l'objectiu de millorar i augmentar l’eficiència en l'execució
del servei, les freqüències de les diferents tasques de manteniment i la qualitat del servei a prestar.

14

Aquesta proposta s'ha d'organitzar de la següent manera:
a) Pla de manteniment anual: Elaboració d’un pla anual de prestació del servei que demostri
el coneixement de les zones verdes del CFMT i que permeti valorar de forma clara
l'organització del servei previst, on quedi reflectit per a cada una de les tasques de
manteniment detallades en el PPT: les freqüències, l’època (mes) de l'any per a la seva
execució. Es valorarà fins un màxim de 15 puts.
b) Organització del servei: S’especificarà l’organització interna del servei, amb descripció
de la participació de les persones vinculades en l’execució del contracte , la comunicació
i coordinació entre els diferents implicats en l’execució del servei dins de l’empresa
licitadora; els canals de comunicació entre ells, així com la manera en què es dona l’ordre
de treball i es retornen les notificacions de feina executada i incidències. Es valorarà fins
un màxim de 15 punts.
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f.2.2 Implementació de Gestió Integrada i Control Biològic de Plagues . Fins un màxim de
10 punts.
Els licitadors han de presentar una proposta d'organització dels tractaments de plagues
principalment de l'arbrat i de la vegetació arbustiva. El contingut d’aquesta proposta s’haurà de
referir a:
-

Els protocols de seguiment de control biològic.
Indicació dels moments de realització dels alliberaments.
La proposta d'organismes específics per a cada una de les plagues rellevants de l'arbrat del
CFT.
Els mitjans tècnics a disposició del servei per al seguiment dels tractaments i de la seva
eficàcia.
Les alternatives en cas que els tractaments biològics no siguin eficaços o pels casos en que
no hi hagi un organisme específic.
g. Condicions Especials d’Execució. Consideracions socials i mediambientals.

Es proposen les condicions especials (socials i ambientals) següents en relació a l’execució del
contracte, d’acord amb el previst a l’art. 202 de la LCSP i el previst a la Instrucció de serveis per
a la inclusió de clàusules i criteris socials en la contractació pública de l’Ajuntament de Terrassa
(Bases d’Execució del Pressupost Municipal 2021- Annex I BIS), i referents als dos lots:
-

-

Condició especial d’execució relativa als treballadors/es adscrits a l’execució del contracte
amb categoria de peons o especialista de tercera els quals han de tenir una discapacitat
amb dificultats especials.
Condició especial d’execució ambiental per la qual resta prohibit l’ús del glifosat.
Comprovació del compliment de les obligacions d’afiliació i alta a la Seguretat Social dels
treballadors de les empreses contractistes i en el seu cas, subcontractistes.
Condició especial d’execució sobre la responsabilitat fiscal o lluita contra el frau fiscal.
Condició especial sobre el manteniment de les condicions laborals de les persones que
executen el contracte durant tot el període contractual
Condició especial d’execució sobre el respecte als drets humans.
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L’incompliment d’aquestes condicions serà causa de resolució del contracte.
Així mateix la contractació projectada contempla altres consideracions de caràcter ambiental i
social:
-

-

Es tindrà en compte com a criteri d’adjudicació del contracte la font d’energia dels mitjans
mecànics que han d’adscriure’s a l’execució del contracte.
El PPT contempla la minimització de l’ús de productes fitosanitaris, mitjançant la gestió
integrada de plagues, les quals s’han de combatre sempre que sigui possible mitjançant
l’alliberament de fauna auxiliar.
Es tindrà en compte com a criteri d’adjudicació del contracte el compromís de formació del
personal adscrit al contracte i sempre relacionades amb les tasques pròpies de l’objecte del
contracte.
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5. Insuficiència de mitjans propis
Funerària de Terrassa no disposa en la seva pròpia plantilla de personal de mitjans humans
qualificats per portar a terme el manteniment adequat de la jardineria i la neteja de la zones verdes
del CFMT , com tampoc de mitjans materials necessaris per portar a terme les prestacions objecte
del contracte, per aquest motiu es recorre a la contractació externa.

Maria Moreno Martínez

Maria Rosa Pons i Ferré

Cap d’operacions FT

Tècnica de Contractació FT

Terrassa, signat a la data de la signatura digital
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ANNEX I.- COSTOS DE PERSONAL

DESPESES LABORALS PER PRESTACIÓ ORDINARIA DE SERVEIS LOT 1

CÀRREC

Tècnic
Responsable
Assessor
GIP
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Oficial 1ª
Oficial 2ª
Peó
Peó
Peó

DEDICACIÓ

10 %
5%

SALARI
BASE
ANUAL
2017 (€)

SALARI
SEGONS
DED. (€)
2.691,27

COMP.
SALARIAL
SEGONS
DEDICAC.
(€)
-

TOTAL
SALARI
BRUT
ANUAL
(€)
2.691,27

26.912,70
24.417,50

1.220,87

-

SEG.
SOC.
(€)

TOTAL
ANUAL
(€)

941,94

3.633,21

1.220,87

427,31

1.648,18

21.102,29

8.440,91

1.694,78

10.135,69

3.547,49

13.683,18

40 %
60 %

18.304,11

10.982,46

1.447,32

12.429,78

4.350,42

16.780,20

100 %
100 %
100 %

13.510
13.510
13.510

13.510
13.510
13.510

120
120
120

13.630
13.630
13.630

SUBTOTAL

13.630
13.630
13.630
76.634,77

CÀRREC
Oficial 2a.

SUBSTITUCIÓ VACANCES (1 MES) LOT 1
SALARI MENSUAL(€)
SEG SOCIAL (€)
1.307,43
457,60

Peó
Peó
Peó

965
965
965

CÀRREC
Oficial 2a.

SUBTOTAL
EQUIP DE REFORÇ PODA (1 MES) LOT 1
SAL. MENSUAL (€)
SEG SOCIAL (€)
1.307,43
457,60

Peó
Peó

965
965

CÀRREC
Oficial 2a.
Peó
Peó

-

-

TOTAL COST (€)
1.765,03
965
965
965
4.660,03
TOTAL COST (€)
1.765,03
965
965
3.695,03 €

SUBTOTAL
EQUIP DE REFORÇ TOT SANTS (1/2 MES) LOT 1
SALARI ½ MES (€)
SEG SOCIAL (€)
TOTAL COST (€)
653,72
228,81
882,53
482,50
452,50

SUBTOTAL
TOTAL

Aplicació índex actualització : 86.837,36 x 1,015 =

482,50
482,50
1.847,53
86.837,36 €

88.139,92 €

Formació personal: 881,40
COST TOTAL DESPESES LABORALS ANY LOT 1 = 89.021,32
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DESPESES LABORALS PER PRESTACIÓ ORDINARIA DE SERVEIS LOT 2
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CÀRREC

DEDICACIÓ

SALARI
BASE
ANUAL
2017

SALARI
SEGONS
DED.(50%)

COMP.
SALARIAL
SEGONS
DEDICAC.

TOTAL
SALARI
BRUT
ANUAL

SEG.
SOC.

TOTAL
ANUAL

26.912,70

1.345,64

-

1.345,64

470,97

18.16,60

24.417,50

732,53

-

732,53

256,38

988,91

21.102,29

10.551,15

-

10.551,1
5

3692,9
0

14.244,05

Tècnic
Responsable
Assessor
GIP

5%
3%

Oficial 1ª

50 %

Especialista
3a.
Peó

50 %

13.510

6.755

1.415,34

8170,34

-

8.170,34

50 %

13.510

6.755

-

6.755

-

6.755

SUBTOTAL
SUBSTITUCIÓ VACANCES (1 MES) LOT 2
SALARI MENSUAL
SEG SOCIAL
(50% dedicació)
753,65
263,77

CÀRREC
Oficial 1a.

TOTAL COST
1.017,42

Especialista 3a.

482,50

-

482,50

Peó

482,50

-

482,50

CÀRREC
Oficial 2a.

SUBTOTAL 1.982,42
EQUIP DE REFORÇ PODA (2 setmanes - jornada sencera) LOT 2
SALARI 2 set.
SEG SOCIAL
TOTAL COST
653,72
228,80
882,52

Peó

482,50

-

482,50

Peó

482,50

-

482,50

CÀRREC
Oficial 2a.

31.974,90

SUBTOTAL 1.847,52
EQUIP DE REFORÇ TOT SANTS (1 setmana-jornada sencera) LOT 2
SALARI 1 set.
SEG SOCIAL
TOTAL COST
326,86
114,40
441,26

Peó

241,25

-

241,25

Peó

241,25

-

241,25
SUBTOTAL
TOTAL

923,76
36.728,60

Aplicació índex actualització : 36.728,60 x 1,015 = 37.279,53 €
Formació personal: 372,79 €
COST TOTAL DESPESES LABORALS ANY LOT 2 = 37.652,32
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NOTES
1.- Les despeses laborals s’han calculat a partir del Conveni Col·lectiu de treball del sector de
tallers per a persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya (codi de conveni
núm.79000805011995), aprovat per RES TSF/2364/2016, de 4 d’octubre ( DOGC núm.7234).
Aquesta indicació no prejutja el conveni laboral que hi sigui d’aplicació.
2.- Sobre les taules salarials del 2017 del Grup 1 Centres Especials de Treball-USAP s’han aplicat
els increments resultants de la taxa de variació del cost laboral pels anys 2018 i 2019 en el sector
serveis a Catalunya, d’acord amb les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya. No s’ha
considerat la taxa de variació del 2020 en ser negativa:
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Taxa variació 2018: 2,9 %
Taxa variació 2019: 3,4 %
3. Als costos salarials resultants de cada lot s’ha aplicat un índex d’actualització de 1,015, per
absorbir eventuals increments corresponents als anys 2022 i 2023.
4. D’acord amb els nivells professionals previstos a l’annex 3 del Conveni Col·lectiu de treball del
sector de tallers per a persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya (codi de conveni
núm.79000805011995), aprovat per RES TSF/2364/2016, de 4 d’octubre ( DOGC núm.7234),
s’han establert les equiparacions següents:
CATEGORIA PROFESSIONAL
Tècnic Responsable
Assessor GIP
Oficial 1a jardiner
Oficial 2a jardiner
Especialista 3a
Peó

NIVELL PROFESSIONAL CONVENI
Cap de producció
Cap de secció
Oficial 1a
Oficial 2a
Especialista 3a
Peó

.
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