Àrea de Seguretat, Ordre Públic i
Convivència Ciutadana

INFORME / MEMÒRIA DE NECESSITATS JUSTIFICATIVA PROPOSTA D'INICI DE LICITACIO PER
LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DESTINATS A L’EVITACIÓ D’OCUPACIONS D’IMMOBLES I
PROTECCIÓ DEL DRET A LA PROPIETAT

1.- NECESSITATS.
Prevenir i evitar ocupacions d’habitatge i locals objecte d’una usurpació denunciada a la policia o
qualsevol altre circumstància urgent que així ho requereixi un cop han estat objecte d’una desocupació
per poder mantenir l’ordre públic i la seguretat ciutadana i protegir i /o custodiar els béns en situació de
risc. En definitiva, vetllar pel compliment de les lleis fent les actuacions que calguin per evitar la
comissió d’actes delictius.
Aquestes actuacions es realitzaran d’acord amb els serveis tècnics, segons les previsions de treball
programats i els treballs sobrevinguts o imprevistos que siguin necessaris.
Donat que és un servei que no pot realitzar l’ajuntament per no disposar del material necessari ni
mitjans propis, és imprescindible la seva contractació externa.
2.- DEFINICIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE I DIVISIÓ EN LOTS
El present contracte té com a objectiu la prestació de treballs puntuals consistents en el servei
d’instal·lació i/o reparació de planxes per tapiar portes i finestres incloent el transport, subministrament i
retirada de material instal·lat, a requeriment de la Policia Local, durant les 24 hores del dia i pels 365
dies de l’any, d’acord amb les condicions i característiques establertes al PPT.
Els treballs puntuals a prestar que inclouen el subministrament i col·locació de planxes d’acer de tipus
antiocupació són de manera enunciativa i no limitativa els següents:
 Tapiats de forats de façana.
 Tapiats i destapiats d’habitatges o locals o espais públics per evitar-ne l’ocupació no
consentida.
L’abast de les tasques serà sobre:
 Edificis i/o locals de titularitat municipal o gestió pública.
 Edificis privats objecte d’usurpació en els quals s’ha d’actuar amb caràcter subsidiari per raó
d’urgència per garantir la seguretat ciutadana i l’ordre públic.
 Altres espais dins de la ciutat que els serveis tècnics municipals considerin oportú
Aquest contracte és un contracte mixt de serveis i subministrament, que es considera de serveis ja que
les operacions necessàries per a la col·locació dels elements que s’utilitzen per tapiar no constitueixen
en sí mateix una obra, doncs es tracta d’operacions d’escassa entitat consistents principalment en
cargolats, ancoratges o simplement muntatge, amb una part de subministrament, d’acord amb el
següent percentatge estimat per a cadascuna:
Preu anual total
80.000,00€

85% contracte servei
68.000,00€

15% contracte subministrament
12.000,00€

Divisió en lots: NO
Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre-les com una realització i aprofitament
individual i funcional que permeti la seva execució de manera independent. A més la divisió en lots
exigeix una coordinació i planificació global dels treballs per a una correcta execució, la qual cosa
resulta desproporcionada per les finalitats que es persegueixen.
CPV: 51000000-9 Serveis d’instal·lació
Sant Jordi, núm. 401
08921 Santa Coloma de Gramenet

+ T 93 462 4010
+ www.gramenet.cat

Àrea de Seguretat, Ordre Públic i
Convivència Ciutadana

3.- TRAMITACIO I PROCEDIMENT.
Ordinària
OBERT HARMONITZAT per la quantia del contracte.

4.- CONTRACTE RESERVAT.
NO

5.- PRESSUPOST ESTIMAT DE LICITACIÓ PELS DOS ANYS DE DURADA DEL CONTRACTE,
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU

Pressupost estimat
160.000,00€

IVA 21%
33.600,00€

Pressupost estimatiu total
193.600,00€

La quantitat del pressupost és considera estimativa i té el caràcter de pressupost màxim, l’ajuntament
no està obligat a exhaurir aquest pressupost, sinó que esta condicionat a la quantitat de serveis que
efectivament es realitzin en funció de les necessitats, aplicant els preus unitaris.
El sistema de determinació de preus és de preus unitaris. El resultat dependrà dels serveis demanats
per la Policia Local i seran resultants de multiplicar els preus dels número d’activacions, m2 de xapa i
hores d’operaris depenent l’horari del desplaçament.
CÀLCUL ESTIMAT I PREUS UNITARIS MÀXIMS: El sistema de determinació del preu és per preus
unitaris, segons el següent detall anual:
Unitats
ANUALS
previstes

Concepte

Preu unitari
màxim € (IVA
exclòs)

Totals ( IVA
exclòs)

Activació del servei i desplaçament diürn (06:00 a 22:00h)

150

90,00 €

13.500,00 €

Activació del servei i desplaçament nocturn (22:00 a 06:00h)

50

130,00 €

6.500,00 €

Preu/m2 de xapa galvanitzada de 2mm d'espessor amb peçes, cargols
i altres elements necessaris amb el transport per portar-lo i retirar-lo
inclòs.

200

60,00 €

12.000,00 €

Preu/hora operari diürn (06:00 a 22:00h)

655

40,00 €

26.200,00 €

Preu/hora operari nocturn (22:00 a 06:00h)

310

60,00 €

18.600,00 €

80

20,00 €

1.600,00 €

80

20,00 €

1.600,00 €

1525

420,00 €

Complement operari preu/hora dia festiu (caps de setmana, festes
nacionals i locals del municipi)
Complement activació del servei i desplaçament (caps de setmana,
festes nacionals i locals del municipi)
Total ANUAL (IVA exclòs)

80.000,00 €

21% IVA

16.800,00 €

Total ANUAL amb IVA (21%)

96.800,00 €

El pressupost de licitació s’ha calculat fent un estudi de mercat i en base als serveis executats durant
l’últim any.
Els costos salarials s’han calculat a partir d’una plantilla 2 operaris que es el personal mínim requerit a
adscriure al contracte, amb els actuals preus de mercat al no disposar de conveni propi.
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Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a la correcta execució i finalització de
qualsevol servei, es considerarà inclosa en el preu, encara que no estiguin tots especificats en la
descripció dels preus.
El preu establert inclou de manera expressa el servei de retirada de les xapes galvanitzades a
requeriment de la policia municipal o del responsable del contracte així com les mesures necessàries
per executar els serveis que es descriuen, amb les corresponents mesures de seguretat i salut, els
costos de gestió de residus de construcció i demolició i tots els costos necessaris per executar la unitat
segons la normativa vigent.
El contractista podrà costejar aquests costos amb els guanys obtinguts del reciclatge de les xapes,
sense que es pugui cobrar cap altra quantitat per aquest servei.
VEC (IVA exclòs): 352.000,00€
Pressupost licitació
160.000,00€

Pròrrogues
160.000,00€

Modificació prevista
32.000,00€

6.- EXISTÈNCIA DE CRÈDIT
La despesa derivada d’aquesta contractació es plurianual i es farà efectiva amb càrrec al Projecte
d’aplicació pressupostària 3100/13200/2269900 “altres depeses” del pressupost de l’Ajuntament dels
exercicis corresponents als anys 2021, 2022 i 2023

7.- TERMINI O DURADA DEL CONTRACTE.
Aquest contracte tindrà un període de vigència de 2 anys.
Pròrroga. 2 anys, la qual s’haurà d’aprovar amb antelació de 5 mesos a la finalització del contracte,

8.- SOLVENCIA I/O CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL.
En el present contracte no s’exigeix classificació, sense perjudici de l’acreditació per part dels licitadors
de la precisa solvència econòmica financera i tècnica o professional, per la qual cosa s’estableixen les
següents condicions mínimes per procedir:

8.1.- Econòmica i financera
Volum anual de negocis o volum anual de negocis en l’àmbit d’activitats corresponents a l’objecte
del contracte, referit al millor exercici dintre dels 3 últims exercicis disponibles en funció de la data de
creació o d’inici de les activitats de l’empresari. Quantia mínima import del pressupost de licitació.

8.2.- Tècnica o professional
Relació dels principals contractes similars realitzats en els últims 3 anys que inclogui import, dates i
destinatari, públic o privat.
Els serveis o treballs efectuats s'acrediten mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan
competent, quan el destinatari es un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a
falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració. Mínim de solvència: S’exigeix acreditar un mínim
de 1 o més contractes similars per import total igual al pressupost de licitació
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9.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE.
Criteris de valoració de les proposicions - CRITERIS AUTOMÀTICS – fins a 100 punts
Els criteris que serviran de base per a l’adjudicació de la present contractació són:
Criteris de valoració automàtics

Punts

Valoració

1. Oferta econòmica

65 punts

Fórmula

2. Criteris de qualitat

30 punts

Fórmula

3. Clàusula mediambiental

5 punts

Fórmula

1. Oferta econòmica - fins a un màxim de 65 punts
El càlcul de la puntuació es farà respecte el pressupost estimat de licitació justificat aplicant la següent
fórmula:
(Pressupost estimat anual de licitació) – (Preu estimat anual de l’oferta a valorar)
X 65 Punts
(Pressupost estimat anual de licitació) – (Preu estimat anual de la millor oferta)
JUSTIFICACIÓ: Declaració detallant l’oferta total estimada justificada mitjançant la fitxa, segons model
annex, amb la relació de tots els preus unitaris ofertats.
Unitats
ANUALS
previstes

Concepte

Preu màxim
unitari
(IVA exclòs)

Activació del servei i desplaçament diürn (06:00 a 22:00h)

150

90,00 €

Activació del servei i desplaçament nocturn (22:00 a 06:00h)

50

130,00 €

200

60,00 €

Preu/hora operari diürn (06:00 a 22:00h)

655

40,00 €

Preu/hora operari nocturn (22:00 a 06:00h)

310

60,00 €

Preu/m2 de xapa galvanitzada de 2mm d'espessor amb peçes, cargols
i altres elements necessaris amb el transport per portar-lo i retirar-lo inclòs.

Complement operari preu/hora dia festiu (caps de setmana, festes nacionals i
locals del municipi)
Complement activació del servei i desplaçament (caps de setmana, festes
nacionals i locals del municipi)

80

20,00 €

80

20,00 €

Preu unitari
ofertat

Pressupost de l’oferta

El preu estimat total resultarà de sumar el preu unitari màxim per es unitats anuals previstes.
S’exclouran les ofertes amb preus superiors a qualsevol dels preus màxims unitaris.
2. Criteris de qualitat - fins a un màxim de 30 punts
Es valorarà la millora del temps de resposta en base a la distància de la ubicació del taller d’origen
perquè és una variable que permet una resposta més ràpida i per tant més econòmica en hores de
serveis policials i mediambientalment més sostenible:




Temps de resposta de 0 a 35 minuts
Temps de resposta de 36 a 60 minuts
Temps de resposta de 61 a 90 minuts
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JUSTIFICACIÓ: Declaració responsable que inclogui el compromís de temps de resposta que s’ofereix
amb una justificació suficient del licitador de com es prestarà el servei per garantir el compromís de
millora de temps de resposta ofert tenint en compte la distància del local del taller fins a la Prefectura
de la Policia Local de Santa Coloma de Gramenet (c/ Sant Jordi, 40, 08923), com pot ser la mesura del
temps de desplaçament amb l’aplicació Google Maps o programa equivalent des del local on es presti
aquest servei fins aquesta adreça de la Prefectura.
Sense aquesta justificació la millora no serà valorable.
3. Clàusula mediambiental - fins a un màxim de 5 punts
Es valorarà l’adscripció a l’execució del contracte d’un vehicle que disposin de les etiquetes ambientals
de la Direcció General de Trànsit (DGT) de nivell “ECO” o “ZERO EMISIONS”. La relació del/s vehicles
adscrits al contracte es mantindrà actualitzada durant tot el termini del contracte.
JUSTIFICACIÓ: Declaració de compromís del licitador indicant les dades concretes del/s vehicles en
cas de disposar-les. En el cas que resulti adjudicatari del servei, aportarà al servei gestor del contracte
abans de l’inici de l’execució, la relació de tots els vehicles adscrits al servei i la corresponent
justificació de la certificació de les etiquetes ambientals de tots ells.

10.- CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE BAIXA ANORMAL O TEMERARIA I ALTRES
CRITERIS D’EXCLUSIÓ:
CRITERIS D’EXCLUSIÓ:
1)

Les ofertes que estiguin en baixa anormal o desproporcionada. Es consideraran, en principi,
desproporcionades o temeràries les ofertes inicialment admeses que es trobin en els següents
supòsits:



2)

Si es presenta un licitador, quan l’oferta sigui inferior al 30%, del pressupost estimat
base de licitació.
Si es presenten dos o més licitadors, quan les ofertes siguin inferiors al 20% de la
mitjana aritmètica de les ofertes presentades.

Serà causa específica d’exclusió l’oferta que superi qualsevol dels preus unitaris establerts.

11. GARANTIA DEFINITIVA
SI 5% del pressupost de licitació

12.- CESSIÓ DEL CONTRACTE.
No s’admet.

13.- SUBCONTRACTACIÓ.
Si. En cas de subcontractació a una mateixa empresa més del 80% del contracte l’empresa
subcontractista haurà d’acreditar la mateixa solvència requerida al contractista principal amb l’import
proporcional al corresponent subcontracte.
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14.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DE CARÀCTER SOCIAL, ETIC,
MEDIAMBIENTAL O D’ALTRE ORDRE:
Els béns o serveis objecte del contracte han d’estar produïts respectant les normes mediambientals
vigents. Els contractistes han de complir les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o
laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les
disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin l’Estat, tal i com estableix
l’art. 201 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

15.- REVISIO DE PREUS.
NO. Durant el termini del contracte no podran revisar-se els preus resultants de l’adjudicació, al haverse considerat per a la determinació del pressupost de licitació la possible evolució dels costos
associats a totes les prestacions objecte del contracte.

16.- ASSEGURANCES.
El contractista ha de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil per un import mínim de 100.000
euros que cobreixi els possibles danys causats a tercers.

17.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE .
SI. Fins a un import màxim del 20% de l’import adjudicat. (32.000 € IVA exclòs).
Per l’augment del servei per l’augment de les ocupacions al nostre municipi, i tractant-se d’un fenomen
impredictible i a requeriment, ens és necessari preveure una possible modificació del contracte per si
fos necessari incrementar el pressupost del mateix, doncs aquest és un servei del tot necessari i que
no es pot interrompre.
La modificació del contracte es produirà previ informe justificatiu del responsable del contracte aplicant
la baixa dels preus unitaris ofertats.

18.- PREUS CONTRADICTORIS
NO.

19.- FORMA DE PAGAMENT.
El pagament es farà mitjançant factura electrònica contra la recepció del servei, subministrament
inclosa tota la documentació, segons especificacions del personal del servei gestor (Policia Local).
El contractista presentarà la/es factura/es i demés documents acreditatius de la prestació realitzada de
forma mensual comprenent i detallant tots els serveis i subministraments realitzats.
Com a requisit previ al pagament, les prestacions que hagin estat convingudes seran rebudes i
conformades pel Intendent Major, Cap de la Policia Local, responsable del contracte.

20.- PENALITZACIONS
Les penalitzacions seran les establertes al PCAP.
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21- TERMINI GARANTIA.
Si. El termini de garantia serà com a mínim de sis mesos des de la recepció o informe favorable a la
finalització del contracte.
22.- SERVEI GESTOR I TÈCNICS MUNICIPALS RESPONSABLES:

Del contracte i
de la partida

Roberto Jorge i Sotos

tel. 93.462.40.10 extensió, 4072

Cap de serveis i Intendent Major de Seguretat
Ciutadana i Ordre Públic

Mail jorgesr@gramenet.cat

L’intendent Major
Cap de la Policia Local

Roberto Jorge i Sotos

Santa Coloma de Gramenet, 09 d’abril de 2021
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