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INFORME DE NECESSITATS I JUSTIFICATIU DE CONTRACTACIÓ
1. ÀREA/ÀMBIT QUE PROPOSA LA CONTRACTACIÓ:
Àrea de Règim Interior
2. DETERMINACIÓ
CONTRACTACIÓ:

DE

L’OBJECTE,

NECESSITAT

I

MOTIUS

DE

LA

2.1. Objecte del contracte
L’objecte d’aquest contracte és establir les condicions generals que regularan el
contracte de neteja dels edificis i dependències municipals de l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat.
30/12/2020 Reg Règim Interior i
equipaments municipals

2.2. Divisió en lots
No hi ha prestacions suficientment diferenciades i d'una envergadura tal que
aconsellin la divisió en lots de l'objecte del contracte, ja que aquest consisteix
bàsicament en l'aportació de mitjans personals, i mitjans materials, principalment
materials de neteja i consumibles.
La divisió en lots de la prestació del servei podria posar en risc la correcta execució
del contracte, ja que si el personal s’atribuïa a diversos contractistes, per exemple,
fallaria la coordinació adequada entre aquests i, per tant, la qualitat del servei a
prestar.

Cristina Blasquiz i López
30/12/2020
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2.3. CPV
La classificació a l’objecte del contracte en la CPV és la corresponent al 90911000-9
Serveis de neteja d’habitatges, edificis i finestres.
2.4. Necessitats que es satisfaran amb la contractació proposta
La contractació d’aquest servei és necessari per a satisfer els serveis de neteja dels
diferents edificis municipals ja que l’ajuntament no disposa dels mitjans personals
suficients per dur-los a terme.
2.5. Insuficiència de mitjans
Pel que fa a les necessitats administratives a satisfer, així com a la idoneïtat de
l’objecte i contingut del contracte, es tracta de proveir de personal i mitjans
adequats, atès que l’Ajuntament no disposa de mitjans personals propis ni idonis ni
suficients, per a executar les actuacions objecte del contracte.
3. ASPECTES A CONSIDERAR EN LA REDACCIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES
TÈCNICO-ADMINISTRATIVES PARTICULARS:
3.1. Responsable del contracte
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Segons preveu l'article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, la persona responsable del contracte, que podrà ser una persona

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

19b9b563a01441e782ad0b50dd03d643001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

física o jurídica, vinculada a l’entitat contractant o aliena, una vegada adjudicat el
contracte i abans de l’inici d’execució del mateix.
3.2. Pressupost base de licitació
El sistema per a la determinació del preu del contracte és l’establert a l’art. 100 de
la LCSP i arts. 27 i 28 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
L’import de licitació és de 771.305,64€, 21% d’IVA inclòs, 637.442,68,00€, IVA
exclòs, per a la durada inicial de 2 anys.
3.3. Valor del contracte
El valor d'aquest contracte és de 1.094.430,21€, IVA 21% exclòs.
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Essent:

3.4. Partida pressupostària i existència de crèdit
Les prestacions objecte d’aquest contracte, de caràcter plurianual es finançaran
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del quadre adjunt del pressupost
municipal vigent, subordinades al crèdit que es consigni en el pressupost dels anys
2021, 2022 i 2023, i resta condicionada a l’existència de crèdit suficient.
El desglossament dels imports en aplicacions pressupostàries és el següent:

Aplicació

Instal·lacions

02 342 22700

ESPORTS

02 933 22700

DEPENDÈNCIES

02 933 22700

APARCAMENT CARRER LA PAU

02 933 22700

ESPAI C (COWORKING)

02 323 22700

ESCOLES

02 326 22700

ESCOLA DE MÚSICA

02 333 22700

CULTURA

02 3321 22700

BIBLIOTECA

02 171 22700

PARCS

02 933 22700

PUNT INFORMATIU TURÍSTIC

02 337 22700

CASAL MAGNÒLIES

02 231 22700

CORBERA VOLUNTÀRIA

02 1522 22700

HABITATGES PO

02 136 22700

BOMBERS

02 442 22700

MARQUESINES

Import anualitat 2021
26.006,93 €
26.819,65 €
2.800,75 €
- €
161.055,44 €
3.025,81 €
1.100,29 €
15.004,00 €
- €
- €
- €
1.300,35 €
1.950,52 €
650,17 €
- €
239.713,91 €

Import anualitat 2022
60.466,12 €
43.155,26 €
4.201,12 €
1.462,89 €
242.333,36 €
4.538,71 €
2.550,68 €
22.506,00 €
487,63 €
487,63 €
9.752,60 €
1.950,52 €
2.925,78 €
975,26 €
900,24 €
398.693,80 €

Import anualitat 2023
20.155,37 €
14.385,09 €
1.400,37 €
487,63 €
80.777,79 €
1.512,90 €
850,23 €
7.502,00 €
162,54 €
162,54 €
3.250,87 €
650,17 €
975,26 €
325,09 €
300,08 €
132.897,93 €
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Serà necessari que les partides 02 136 22700 Bombers, 02 323 22700 Escoles, 02
326 22700 Escola de música, 02 3321 22700 Biblioteca, 02 933 22700
Dependències, 02 342 22700 Esports, 02 326 22700 Escola de Música i 02 1522
22700 Habitatges de PO disposin de crèdit per vinculació.
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L’autorització o realització de les despeses de caràcter plurianual es subordinaran al
crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos.

3.5. Terminis d’execució màxims i pròrroga
La durada inicial del contracte serà de 2 anys, comptat a partir de la data establerta
en l’acord d’adjudicació, i es preveu pròrroga d’1 any, si escau, en les mateixes
condicions i preus del contracte inicial. Cal tenir en compte que la pròrroga és
obligatòria per l’adjudicatari només si s’acorda amb un termini màxim de 2 mesos
abans de la finalització del contracte inicial. De no fer-se així, és potestativa per
l’adjudicatari.
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La data inicialment prevista d’inici del contracte és l’1 de maig de 2021.
3.6. Tramitació de l’expedient
□ Ordinària subjecte a regulació harmonitzada.
3.7. Criteris per a l’adjudicació
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició
econòmicament més avantatjosa seran els que es detallen a continuació:
-Criteris avaluables per judici de valor: 49 punts
-Criteris avaluables de manera automàtica: 51 punts
3.7.1 Criteris avaluables per judici de valor (fins a 49 punts)
Els criteris que depenen d’un judici de valor es valoraran fins a un màxim de 49
punts.
La puntuació del projecte tècnic es repartirà d’acord als següents criteris:
Cada licitador presentarà el seu Pla de treball i proposta tècnica en un document
PDF tal i com s’indica en cadascun dels criteris del Pla. El contingut del Pla de
treball presentat serà el següent:
Criteri 1: organització i mitjans personals (màxim 10 pàgines DINA4 amb lletra de
mida mínima verdana 10 o similar) fins a 5 punts.
Es valorarà l’estructura de
dedicacions i qualificacions .

l’empresa,

amb

l’organigrama

proposat,
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Es valorarà la proposta de persona responsable coordinadora del contracte,
detallant clarament les seves dedicacions i freqüències al present contracte i
l’experiència en el sector. La seva acreditació es realitzarà mitjançant una
declaració responsable o certificats on consti el nom de la treballadora,
serveis efectuats, nom dels promotors o clients, objecte dels treballs,
imports i any d’execució. També es valorarà un augment de dedicació en

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

19b9b563a01441e782ad0b50dd03d643001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

l’inici del servei, la proposta de reunions conjuntes de grup i reunions
individuals entre la persona responsable i supervisora i personal treballador
així com la implantació de diferents mecanismes que contribueixin a la
millora del servei.
Es valorarà la proposta per garantir la cobertura dels serveis i la continuïtat
en cas d’absència i de canvis de professionals.
Es valorarà la proposta de programa anual de formació específica per al
personal de neteja i especialistes amb el contingut i característiques
principals dels cursos proposats.

Cristina Blasquiz i López
30/12/2020

Signatura 2 de 2

30/12/2020 Reg Règim Interior i
equipaments municipals

Criteri 2: Mitjans tècnics (màxim 10 pàgines DINA4 amb lletra de mida mínima
verdana 10 o similar) fins a 4 punts.
Es valoraran els productes i consumibles proposats i les especificacions
tècniques així com la seva incidència sobre la salut i el medi ambient,
certificats ambientals i aquella informació que pugui ser d’interès per
acreditar la seva qualitat i prestacions per a un millor servei.
Es valoraran els estris, equips, aparells i maquinària proposada, les seves
característiques, capacitats, funcionalitat, utillatges addicionals, tecnologies
innovadores que proporcionin una major eficiència i la totalitat dels mitjans
tècnics a disposició del servei.
Criteri 3: Planificació dels treballs (màxim 60 pàgines DINA4 amb lletra de mida
mínima verdana 10 o similar) fins a 20 punts.
Es valorarà la proposta de planificació de treballs, calendari i quadres de les
actuacions de tots els edificis, freqüències, proposta de distribució del
personal, dedicacions, etapa inicial del servei, procediments, metodologia
operativa i protocols d’actuació en les operacions de neteja i en la reposició
de consumibles, aspectes a tenir en compte segons tipologia de l’edifici,
senyalització i seguretat, propostes operatives encaminades a la millora dels
rendiments del servei, estalvi d’aigua i energia en el servei de neteja i
qualsevol proposta o nova tasca aplicable al servei.
Es valorarà la proposta d’actuació en cas d’incidències i emergències,
cobertures i substitucions, temps de resposta, alternatives en cas
d’inclemències meteorològiques, recursos propis i suport extern.
Criteri 4: Seguiment i avaluació del servei (màxim 10 pàgines DINA4 amb lletra de
mida mínima verdana 10 o similar) fins a 20 punts.
Es valorarà la proposta de control de qualitat i millora de la prestació del
servei, seguiment i avaluació dels treballs i la bona praxis del personal,
compliment dels rendiments, contingut i actualització dels registres,
dedicacions i recursos destinats, incorporació de tecnologies, verificació de la
qualitat de la prestació del servei, indicadors i estàndards de qualitat i
periodicitats.
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Es valoraran les aplicacions informàtiques utilitzades en la gestió del servei,
canals de comunicació amb l’ajuntament i responsables municipals, accés a
consultes, facilitat d’ús, dades en temps real, el seu funcionament en el
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control de tasques i actuacions, registres, incidències, comunicats periòdics i
el seu contingut, visualització i exportació d’informes.
Es valorarà la proposta de seguiment i control de presència del personal
durant el servei, el sistema de control horari del servei efectiu i descansos,
termini d’implantació i accés a la informació per part de l’ajuntament.
3.7.2 Criteris avaluables de manera automàtica (fins a 51 punts)
Els criteris avaluables de manera automàtica seran:
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Criteri 1: Oferta econòmica fins a 40 punts.
Es valorarà assignant la major puntuació possible, 30 punts, la proposta que
ofereixi el preu més econòmic per a la suma de totes les prestacions (preu
A+ preu B) del servei, assignant la puntuació proporcional respecte del preu
de licitació, on 0 punts correspondrien al preu de licitació i 30 punts al
percentatge de baixa més gran.
Criteri 2: Bossa d’hores fins a 9 punts.
Es valorarà l’aportació d’una bossa d’hores anual a disposició de
l’Ajuntament per als serveis de neteja que siguin necessaris fins a un màxim
de 9 punts, amb el següent desglossament:
Bossa de 150 hores (9 punts) es valora en 2.325,00€, sense IVA.
Bossa de 100 hores (6 punts) es valora en 1.550,00€, sense IVA.
Bossa de 50 hores (3 punts) es valora en 775,00€, sense IVA.
Les empreses que no ofereixin cap opció de bossa d’hores rebran 0 punts.
Criteri 3: Subministrament d’ambientadors nous i el seu manteniment fins a 2
punts.
Es valorarà l’aportació de nous ambientadors i el seu manteniment amb un
màxim de 6 unitats, valorant cada unitat en 75,00€, sense IVA.
6 aparells
3 aparells

(2 punts) es valora en 450,00€, sense IVA.
(1 punts) es valora en 225,00€, sense IVA.

3.8. Modificacions de contracte
Les modificacions de contracte, tant les previstes com les no previstes, es
tramitaran
d’acord amb l’establert en la Llei de contractes del sector públic.
A la clàusula 11 del PCT s’estableixen les modificacions previstes amb un límit
màxim del 20% del preu del contracte.
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Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que
estableix l'article 153 de la LCSP.
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3.9. Condicions especials d’execució
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1. Afavoriment de la formació en el lloc de treball de les persones que
intervenen en l’execució del contracte, garantint la seguretat i la protecció
de la salut en el lloc de treball i complint els convenis col·lectius sectorials i
territorials que siguin d’aplicació.
2. El contractista haurà d'adoptar les pràctiques de treball que prioritzin
procediments segurs, respectuosos o menys perjudicials per a la salut de les
persones i el medi ambient.
3. El contractista vetllarà per la reducció i minimització de residus i del
consum de recursos (aigua, electricitat, matèries primeres, etc...) adaptant
el seu sistema de treball per a millorar la seva eficiència i respectar el
compliment de la legislació mediambiental, principalment en matèria de
residus, emissions i abocaments, preveient qualsevol tipus de molèstia a
l'entorn.
El seu incompliment comportarà la resolució automàtica del contracte, previ
informe justificatiu de la persona responsable del contracte.
Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
La tècnica auxiliar de gestió, Marta Busquet Albertí
Vist i plau de la regidora de l’Àrea de Règim Interior, Cristina Blasquiz i López
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S’estableixen les següents condicions especials d’execució de caràcter social,
segons article 202 de la LCSP, i tindran caràcter d’obligacions essencials. En cas
d’incompliment s’establiran les penalitats i sancions previstes en aquest plec a tal
efecte:
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