Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior
Direcció General de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvaments

Memòria justificativa del contracte de serveis de neteja del parc de bombers de Mollet i del parc de
bombers de Rubí /Sant Cugat (reservat a Centres Especials de Treball)

1. Objecte
Contracte de serveis de neteja del parc de bombers de Mollet i del parc de bombers de Rubí /Sant Cugat
per l’any 2021 (reservat a Centres Especials de Treball).

2. Justificació de la necessitat
El contracte relatiu als serveis de neteja i retirada de residus dels parcs de Bombers de la Generalitat, és un
servei bàsic indispensable que té com objectiu la realització de les actuacions necessàries per aconseguir
un manteniment, en òptimes condicions, de la netedat i la higiene dels edificis i que requereix de recursos
humans i material que la DGPEIS no disposa.
Mitjançant l’expedient de contractació IT-2021-14 s’ha licitat aquest servei per a tots els parcs de bombers
de Catalunya durant l’any 2021. Aquest contracte està actualment en fase de licitació, però al lot 9, referit a
la neteja dels parcs de bombers de Mollet i Rubí/Sant Cugat, reservat a Centres Especials de Treballs, no
s’hi ha presentat cap empresa i, per tant, es declararà desert.
En aquest contracte s’inclou la neteja dels parcs de bombers esmentats incloent les mesures d’higiene i
sanitàries derivades de la situació provocada per la pandèmia produïda pel coronavirus COVID-19. Així, les
freqüències de neteja als parcs de bombers seran tots els dies de la setmana i de l’any en aquests parcs.
Per últim, donat que els parcs de bombers funcionen les 24 hores del dia els 365 dies de l’any, es pretén
garantir mitjançant aquest contracte, que en els edificis de la DGPEIS sempre hi hagi un estoc de material
de neteja per cobrir les necessitats dels parcs per un període mínim d’una setmana.
La DGPEIS no compta amb el personal ni amb els recursos necessaris per dur a terme aquestes tasques en
els termes establerts per la legislació d’aplicació, per tant és necessari contractar aquests serveis a empreses
especialitzades en aquestes matèries, donant compliment així als requeriment específics de les instal·lacions
i per una altra banda als requeriments funcionals de l’organització, pel que fa a la higiene i salubritat de les
instal·lacions de manera que facilitin el compliment dels objectius de l’organització.
Actualment el servei de neteja d’aquest dos parcs de bombers en virtut de la pròrroga del contracte amb
número d’expedient IT-2016-880.
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A continuació es detalla el nombre d’hores contractades fins al moment i l’increment que suposa l’adaptació a
les mesures d’higiene arran de la pandèmia actual, per cobrir la neteja diària:

Parc
MOLLET DEL VALLÈS
RUBÍ

Hores contractades
15
15

Hores incrementades
20
20

3. Procediment de licitació
Per la naturalesa del contracte objecte de licitació i l’import del mateix, es considera adient tramitar-lo pel
procediment negociat sense publicitat d’acord amb el previst a l’article 168.a.1 de la LCSP.

4. Classificació i criteris de solvència tècnica o professional
No existeix cap circumstància que faci recomanable fixar uns criteris de solvència superiors als mínims fixats
a la llei de la forma com estan concretats als plecs de clàusules administratives del Departament d’Interior.

5. Criteris susceptibles de negociació i criteris no susceptibles de negociació
S’estableix com a criteris no susceptibles de negociació la metodologia i organització del servei amb
indicació dels recursos humans i materials destinats a l’execució del contracte, tant per treballs ordinaris
com especialistes, i també es valora les mesures de del treball tendents a reduir els consums d’aigua en la
neteja ordinària, la qual cosa repercuteix positivament en el medi ambient a més de l’estalvi econòmic
corresponent.
D’altra banda, el preus s’estableix com a únic criteri susceptible de negociació.

6. Condicions especials d’execució i obligacions contractuals essencials
S’estableix com a obligació contractual essencial que les noves contractacions de personal que l’empresa o
empreses adjudicatàries d’aquest contracte hagin de fer per executar-lo, han d’efectuar-se necessàriament
entre persones que disposin del certificat de discapacitat. Amb aquesta condició de caràcter social es pretén
afavorir la integració de persones amb especials dificultats socials.
S’estableix com a obligació contractual essencial el compliment de les disposicions vigents en matèria de
legislació laboral, conveni del sector, legislació social de prevenció de riscos laborals, integració social de les
persones amb discapacitat, fiscal, de protecció de dades i legislació ambiental. És fonamental que les
empreses contractistes respectin dita normativa, tan important durant l’execució d’aquest contracte. El seu
incompliment comportarà la resolució del contracte.
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7. Pressupost de la licitació i valor estimat del contracte
Per calcular el pressupost del nou contracte s’ha tingut en compte el personal a subrogar per part de les
empreses adjudicatàries, i una estimació dels costos operatius, de supervisió i explotació necessaris, així
com les freqüències de servei. Així mateix, s’han comptabilitzat les superfícies útils de tots els edificis de la
DGPEIS inclosos en el contracte. Els preus màxims resultants inclouen tots els costos derivats de la prestació
del servei, és a dir, el personal empleat, materials i el benefici industrial, d’acord amb el càlcul realitzat a
través de el programa de càlcul de costos contractat per la Comissió Central de Subministraments de la
Generalitat de Catalunya. El preu final s’ha arrodonit de licitació s’ha arrodonit i, d’acord amb l’exposat el
pressupost del contracte és el següent:

Pressupost total, IVA no inclòs

50.000,00 €

Total IVA (21%)

10.500,00 €

Pressupost total, IVA inclòs

60.500,00 €

El contracte inicial es pot prorrogar durant tres anys (2022, 2023 i 2024), i a més es preveu la modificació del
mateix fins a un 20% de l’import de licitació per a cada lot degut a circumstàncies no previsibles i/o increment
de la superfície de la prestació del servei.
Pressupost 2021

50.000,00 €

Modificació 20%

10.000,00 €

Pressupost 2022

50.000,00 €

Modificació 20%

10.000,00 €

Pressupost 2023

50.000,00 €

Modificació 20%

10.000,00 €

Pressupost 2024

50.000,00 €

Modificació 20%

10.000,00 €

Total VEC

240.000,00 €

8. Divisió del contracte en lots
Es considera que no és convenient dividir aquest contracte en lots perquè permet una adequada gestió del
personal de neteja per part de les empreses i facilita la seva mobilitat.
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9. Altres
El servei de neteja és fonamental per tal què el personal de la DGPEIS pugui desenvolupar la seva feina en
condicions de salubritat i higiene, i per tant de seguretat davant contagis o infeccions. Per aquest motiu és
molt important que les empreses adjudicatàries l’executin correctament. Aquest és el motiu que justifica la
inclusió d’un règim específic de penalitzacions en aquest contracte.

Sub-director General Tècnic

Antonio Ramos Medina
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