MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE
Títol : Memòria justificativa per la contractació del servei de neteja
dels edificis i dependències municipals.
1. IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Expedient: 4305420002-2022-0000085
Assumpte: contractació del servei de neteja dels edificis i
dependències de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí.
Tipus de contracte: Serveis
2. OBJECTE

L’objecte del contracte consisteix en la prestació de servei de neteja
d’edificis i dependències municipals de l’Ajuntament de L’Espluga de
Francolí i integra les subprestacions següents:
a) El servei de neteja dels edificis municipals amb caràcter ordinari
b) El servei de neteja extraordinària d’edificis municipals.
c) Subministres de material higiènic, paper eixugamans, sabó i

escombretes de bany, també s’inclou tots els dispensadors.
Són per tant, objecte del contracte totes les despeses relacionades amb
el personal emprat, els materials i estris, despeses de comunicacions,
els serveis externs que requereixi i en general totes les despeses directes
i indirectes associades a la prestació del servei objecte del contracte.
El servei haurà d’executar-se amb estricta subjecció a la normativa
vigent, les ordenances municipals, d’acord amb les especificacions
tècniques descrites als plecs, a les instruccions de l’Ajuntament, a
l’oferta, i en especial a la normativa de Seguretat i Salut en el treball.
El servei de neteja d’edificis públics municipals abastarà els
edificis següents: 1.- OFICINES AJUNTAMENT. Pl. de la Vila, 1
2.- OFICINES AJUNTAMENT. Plaça de l’Església, 9
3.- OFICINES BRIGADA MUNICIPAL
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4.- EDIFICI POLIVALENT CARRER DE LA FONT
5.- ANTIC HOSPITAL. Plaça de l’Església, 5
6.- COL·LEGI MARTÍ-POCH. C/ Lluís Carulla, 61
7.- LLAR D’INFANTS MUNICIPAL. C/ Mossèn Cinto Verdaguer, 4
8.- ESCOLA DE MÚSICA - EDIFICI DEL CASAL. Pl. Montserrat Canals, 1
9.- AUDITORI, ZONES DE PAS I SERVEIS - EDIFICI DEL CASAL. Pl.
Montserrat
Canals, 1
10.- TEATRE - EDIFICI DEL CASAL. Pl. Montserrat
Canals, 1 11.- PAVELLÓ - EDIFICI DEL CASAL. C/
Joan Maragall, s/n
12.-PAVELLÓ DAVID ROVIRA I MINGUELLA – ZONA ESPORTIVA RIU
SEC. Riu
Sec, s/n
13.- CAMP DE FUTBOL. Riu Sec, s/n
14.- LLAR DE JUBILATS. Plaça de l’Església, 9
15.- FORMACIÓ PER ADULTS - ANTIC INSTITUT “JOAN AMIGÓ”. Països
Catalans,
4
16.- CASALET - ANTIC INSTITUT “JOAN AMIGÓ”. Països Catalans, 4
17.- CEMENTIRI MUNICIPAL. Les Planes, s/n
18.- OFICINA DE TURISME I MUSEU DE LA FASSINA. Plaça del
Mil·lenari, s/n 19.- EDIFICI DE RECEPCIÓ DE LA COVA. Carrer
de la Font Major, s/n
20.- MIQVE I SALA ANNEXA. Carrer del Mig, 6
21. ACCÉS I PLAFONS DEL CAMPANAR DE L’ESGLÉSIA VELLA. Plaça

Església, 15
22. SALA DEL VIDRIER. Carrer Penitents, 24
23. TORRE DEL CASTELL. Carrer Castell, 48
2.1 Justificació de la necessitat i idoneïtat del contracte

La justificació de la necessitat, la idoneïtat del contracte i de l’inici de
l’expedient s’efectua en compliment dels articles 1,28 i 116 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre de Contractes del sector públic en endavant
LCSP.
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L’Ajuntament és titular d’una sèrie d’immobles i actualment el servei de
neteja l’està executant dues empreses externes.
El contracte de neteja d’edificis municipals amb les empreses està
exhaurit i en pròrroga forçosa.
Amb aquest contracte es pretén netejar els edificis i equipaments
municipals per tal d’assegurar la salubritat i higiene d’aquests espais de
cara als usuaris com als mateixos treballadors a més de donar una
imatge de servei públic de qualitat.
2.2. Insuficiència de mitjans propis

La proposta d’aquest contracte ve motivada per la insuficiència i falta
d’adequació dels mitjans personals i materials amb què compta
l’Ajuntament per poder cobrir i desenvolupar les necessitat de l’execució
d’aquest servei amb recursos propis.
L’Ajuntament no pot realitzar directament les prestacions objecte del
present contracte i per aquest motiu es considera oportú contractar una
empresa externa per cobrir els treballs descrits. Actualment no hi ha
cap treballador en plantilla contracta amb aquesta finalitat.
2.3. Durada del contracte

La durada del contracte es preveu de 2 anys podent-se prorrogar una
primera vegada per un període de 2 anys i uns segona vegada
finalitzada la primera pròrroga per un període d’1 any.
2.4. Codis CPV i CPA

Els codis CPV d’aquest contracte d’acord amb el Reglament CE
213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007, pel qual es
modifica el Reglament CE 2195/2002 del Parlament europeu i el
Consell pel qual s’aprova el Vocabulari comú dels contractes públics
(CPV), i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament
europeu i el Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel
que fa referència a la revisió del CPV, són:
90911200-8, serveis de neteja d'edifici
El codi CPA d’aquest contracte d’acord amb el Reglament CE 451/2008
del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’abril de 2008, por el que
s’estableix una nova classificació estadística de productes per activitats
(CPA) y se deroga el Reglamento (CEE) no 3696/93 del Consell, és:
- 81.21.10 Serveis de neteja general d’edificis
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2.5. Divisió en lots

De conformitat amb l’article 116.4.g) de la LCSP, no és idoni dividir
l’objecte del contracte en lots perquè:
- La naturalesa del contracte, no justifica dividir el servei en lots, atès

que el servei de neteja que s’ha de realitzar, és similar en els diferents
edificis
- Realitzar el servei de neteja a través de diferents adjudicataris,

considerem que no repercuteix en una millora del servei, i a efectes de
seguiment del contracte és poc eficient.
- Concórrer molts contractistes, disminueix l’eficàcia en la coordinació

alhora de donar respostes ràpides a les incidències, imprevistos i
emergències, que poden donar lloc a la mobilitat de personal entre
centres.
3. DADES ECONÒMIQUES
3.1 Valor estimat del contracte:

El valor estimat del contracte, de conformitat amb el que estableix
l’article 101 de la LCSP, a efectes de determinar el procediment
d’ajudicació i altres condicions que se’n deriven, és de 971.260,73 €
(nou-cents setanta-un mil dos-cents seixanta euros amb setanta-tres
cèntims) IVA exclòs. Aquest valor comprèn el termini d’execució que és
de 24 mesos més 2 possibles pròrrogues, una primera de 24 mesos i
una segona de 12 mesos. El VEC s’ha calculat de la manera següent:
Concepte

Base imposable

Pressupost base de
licitació
Pròrrogues
Modificació del contracte

373.561,82 €
560.342,73 €
37.356,18€

A tal efecte l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí, haurà d’incorporar
anualment, en el pressupost municipal crèdit suficient i el finançament
adequat per atendre les obligacions derivades de l’execució del
contracte. D’acord amb allò establert en l’article 174 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, la contractació es realitzarà amb les
despeses de caràcter plurianual i es subordinarà al crèdit que per a
cada exercici s’autoritzi en els respectius pressupostos.
3.2 Pressupost base de licitació
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El pressupost base de licitació és de 373.561,82 € (tres-cents setantatres mil cinc- cents seixanta-un euros amb vuitanta-dos cèntims), IVA
exclòs.
De la quantitat anterior, correspon en concepte d’Impost sobre el Valor
Afegit: 78.447,98 € (setanta-vuit mil quatre-cents quaranta-set euros
amb noranta-vuit cèntims).
El pressupost base s’ajusta a preus de mercat. Per tal d’elaborar-lo han
estat tingut en compte els costos directes i indirectes i altres eventuals
despeses.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el
pressupost base de licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida
independent. No seran acceptades aquelles ofertes que superin aquest
import màxim.
3.3 Aplicació pressupostària

Les aplicacions pressupostàries per a fer front a la despesa són:
Econòmica
2270000
2270001
2270002

Programa
920
333
432

Orgànica
1
2
3

3.4 Personal a subrogar

Actualment el servei de neteja l’està realitzant mitjançant dos
contractes amb dues empreses externes. El personal que forma part
d’aquests contractes hauran de ser subrogats per la nova empresa.
3.5 Revisió de preus

Al no estar prevista inversió en l’execució del contracte, no escau revisió
de preus.
4. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

Aquest contracte té caràcter administratiu, és plurianual i es tipifica
com a contracte de serveis, d'acord amb l'article 17 de la Llei de
Contractes del Sector Públic, el seu règim jurídic és el previst en els
articles 17, 308 a 312 d'aquesta norma.
Atès que es tracta d'un contracte de serveis de valor estimat igual o
superior a 214.000 euros, IVA exclòs, d'acord amb el que es disposa en
l'article 22.1.b) de la Llei de Contractes del Sector Públic, és un
contracte subjecte a regulació harmonitzada.
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La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert, en el
qual tot empresari interessat podrà presentar una proposició, tot
quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte, d'acord amb
l'article 156 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Per l’adjudicació del contracte s'atendrà a una pluralitat de criteris amb
fonament en la millor relació qualitat preu de conformitat amb l'article
145 de la Llei de Contractes del Sector Públic i amb l'establert en el
present Plec.
4.1 Garanties provisionals i definitives

Les empreses licitadores estaran exemptes de constituir garantia
provisional de conformitat amb l’article 106.1 de la LCSP.
L’empesa adjudicatària està obligada a constituir una garantia definitiva
del 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs, de conformitat amb l’article
107.1 de la LCSP.
5. CRITERIS DE SOLVÈNCIA
5.1 Solvència econòmica i financera

De conformitat amb l’article 87 de la LCSP els licitadors, per tal
d’acreditar la seva solvència econòmica i financera, hauran d’aportar
alternativament:
Opció 1:
- Pòlissa vigent d’assegurança de responsabilitat civil amb un import de

cobertura igual o superior a 600.000,00 euros.
- Declaració feta pel representant de l’empresa o apoderat, en el seu cas,
sobre la xifra global de negocis dels darrers tres anys (2018-2020), i que
en tot cas, el de major vo- lum de negoci de tots tres, haurà de ser igual
o superior als 295.272,43 euros anuals.
Opció 2:
- Certificat

expedit per la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa del Ministeri d’Economia i Hisenda, o per la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de
Catalunya, que acrediti que l’empresa es troba classificada en el
Registre Oficial d’Empreses Classificades en els grups, subgrups i
categoria següent d’acord amb els articles 37 i 38 del Reial decret
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de
la Llei de contractes de les administracions públiques:
- GRUP U Serveis Generals/SUBGRUP 1 Serveis de neteja/CATERGORIA 3

oC
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L’acreditació de disposar de la solvència econòmica i financera
requerida podrà realitzar-se mitjançant inscripció en el Registre
electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya, d’acord
s’estableix a la clàusula 19 d’aquests plecs.
5.2 Solvència tècnica i professional

D’acord amb l’article 90 de la LCSP els licitadors, per tal d’acreditar la
seva solvència tècnica i professional, hauran d’aportar alternativament:
- Certificat

expedit per la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa del Ministeri d’Economia i Hisenda, o per la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de
Catalunya, que acrediti que l’empresa estroba classificada en el
Registre Oficial d’Empreses Classificades en els grups, subgrups i
categoria següent d’acord amb els articles 37 i 38 del Reial
decret1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques:
- GRUP U Serveis Generals/SUBGRUP 1 Serveis de neteja/CATERGORIA 3

oC
- Una relació dels 3 principals serveis de neteja realitzats els darrers

tres anys que inclogui import, dates i destinatari, públic o privat, dels
mateixos, el import mínim de cada actuació ha de ser de 150.000,00 €.
Els serveis o treballs efectuats es podran acreditar mitjançant
certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el
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destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el destinatari
sigui un subjecte privat, mitjançant certificat expedit per aquest o, a
falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració responsable de
l’empresari, que aquests certificats seran comunicats directament a
l’òrgan de contractació per l’autoritat competent.
- Declaració responsable indicant la maquinària, material i equip tècnic

del que disposarà per a l’execució de les prestacions objecte del
contracte, a la qual s’adjuntarà la documentació acreditativa
corresponent.
També s’haurà d’indicar, si s’escau, de la part del contracte que
l’empresari tingui la voluntat de subcontractar, de conformitat amb la
clàusula 46 d’aquests plecs.
L’empresa s’ha de comprometre, mitjançant declaració responsable, de
dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o
materials suficients per a satisfer-lo correctament. Aquesta compromís
s’integrarà en el contracte, essent obligacions essencials del contracte
als efectes previstos a l’article 211.1.f) de la LCSP. Especificant els
noms i qualificacions professionals del personal responsable destinat a
l’execució del contracte, de conformitat amb l’article 76 de laLCSP.
Es tindrà en compte l’establert a la clàusula 19 dels presents plecs
6. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

Per determinar l’oferta millor relació qualitat-preu es tindrà en compte
varis criteris de valoració, que s’especifiquen a continuació:
CRITERI

Oferta econòmica

Criteri de
valoració
automàtica

Oferta
tècnica

Qualitat del
servei

Preus
unitaris
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PUNTUAC
IÓ
MÀXIMA
100 punts

PUNTUAC
IÓ
TOTAL
100
punts

Increment
hores

20 punts

Supervisió

10 punts

Control
neteja
vestuaris i
lavabos

20 punts 90 punts

Bossa d’hores

20 punts

Hores
extraordinàrie

20 punts

s

I.- Oferta econòmica (preu): 100 punts
S’atorgaran 100 punts a la proposició econòmica que presenti un
preu més baix sobre el pressupost base de licitació pels propers 24
mesos IVA exclòs, de conformitat amb la fórmula següent:
P:
Ob/Op*100
En què:
P= Puntuació atorgada al licitador
Ob= L’oferta més baixa presentada pels licitadors
Op= Oferta a valorar
II.- Oferta tècnica: 30 punts, que es valoraran d’acord amb els
subcriteris següents:
a) Increment hores de neteja a la setmana: màxim 20 punts
Es valorarà l’increment de les hores de neteja a la setmana que es
proposi. Es donarà 20 punts el que incrementi més hores a la
setmana, en relació al mínim establert en el plec tècnic.
El maxim número d’hores d’increment que es podem proposar no
pot ser superior a 20 hores.
La resta d’ofertes obtindran la part proporcional, i 0 els que no
facin cap increment.
b) Supervisió directe del servei per part del personal de l’empresa:
puntuació màxima 10 punts.
Es donarà més punts a l’empresa que destini més hores setmanals
a aquesta tasca de control. Hauran de presentar un horari de
dedicació a aquestes tasques. La resta d’ofertes es puntuaran de
forma proporcional. Caldrà presentar calendari amb la planificació
de les hores que es destinaran a aquesta tasca.
El màxim número d’hores que es poden proposar no pot ser
superior a 14 hores.
III.- Qualitat del servei: 40 punts
Es valoraran les propostes de qualitat superior sobre els aspectes
següents:
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a) Control neteja vestuaris i lavabos públics: màxim 20 punts.
Sistema d’informació a l’usuari en relació al servei de neteja que es
realitza en cadascun dels vestuaris i lavabos públics.
Aquest full informatiu haurà d’indicar la data i hora en que s’ha
realitzat la neteja, i signatura de la persona que realitza el servei.
Es donarà els 9,5 punts als licitadors que ofereixin aquest registre
de control a tots els lavabos públics i vestuaris de les instal·lacions
esportives. La resta d’ofertes es puntuaran 0.
En fase d’execució del contracte el responsable del contracte
concretarà amb l’empresa adjudicatària el material i el disseny
d’aquest sistema de control.
b) Bossa d’hores anuals sense cost afegit: màxim 20 punts. Es
donarà la puntuació màxima a l’empresa que ofereixi més hores a
l’any. El màxim d’hores que es pot proposat és de 250 hores/any).
L’Ajuntament podrà disposar d’aquestes hores per les actuacions
que estimi oportunes (inclòs servei de neteja per situacions
d’emergència) i dins l’horari diürn en dies laborables. Es donarà 20
punts a l’empresa que ofereixi més hores anuals, i la resta
d’ofertes es puntuaran de forma proporcional.
IV.- Preu unitaris per la realització de serveis extraordinaris no
previstos en el contracte i no inclosos a la bossa d’hores
anuals: 20 punts.
La distribució d’hores de serveis extraordinaris per
categories d’hores en:
hora laborable diürna
hora laborable
nocturna hora
festiva diürna
hora festiva nocturna
Es donarà la puntuació màxima, a l’empresa que ofereixi el millor
preu/hora per servei extraordinari. La resta d’ofertes es puntuaran
de forma proporcional, i es donarà 0 punts a l’empresa que ofereixi
un preu/hora més alt.
Per determinar el preu/hora de serveis extraordinaris proposat per
les empreses, es realitzarà la mitjana aritmètica de les diferents
categories aplicant el percentatge següent:
65 % hora laborable diürna
(Ld) 20% hora laborable
nocturna (Ln) 10 % hora
festiva diürna (Fd)
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5 % hora festiva nocturna (Fn)
Per determinar el valor del preu/hora es farà de conformitat amb
la fórmula polinòmica següent:
V = (Ldx0.65)+(Lnx0,20)+(Fdx0,10)+(Fnx0,05)
Per tal de garantir les condicions laborals de les persones adscrites a
l’execució del contracte, el licitador no pot oferir un preu/hora per serveis
extraordinaris inferiors als preus fixats pel Conveni de Neteja d´Edificis i
Locals de Catalunya, actualitzat a l'any de licitació.
En cas d'igualtat en les proposicions presentades, tindran preferència a
l'adjudicació d'aquest contracte de conformitat amb l’article 147.2 LCSP:
1r L’empresa amb el percentatge de treballadors amb discapacitat o en
situació d’exclusió social en la plantilla de cadascuna de les empreses; en
cas d’igualtat ha de prevaldre el nombre més alt de treballadors fixos amb
discapacitat en plantilla, o el nombre més alt de persones treballadores
en inclusió en la plantilla.
2n L’empresa amb el percentatge inferior de contractes temporals en
plantilla de cadascuna de les empreses.
3r L’empresa amb el percentatge superior de dones ocupades en la
plantilla de cadascuna de les empreses.
4t Per sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi
donat lloc a un desempat.
7. COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

La Mesa de contractació estarà integrada per:
President de la mesa, l’alcalde de la
corporació Vocal 1, la regidora de
turisme
Vocal tècnic: la tècnica d’administració
general. Vocal tècnic: l’enginyer
municipal.
Vocal jurídic: el secretari interventor de l’Ajuntament.
Secretari de la mesa de contractació: una administrativa de l’Ajuntament
designada a aquests efectes.
La Mesa de contractació podrà estar assistida pels assessors tècnics que
es designin i pel personal de l’administració que s’estimi convenitent, tots
ells sense vot.
Les persones designades per la Mesa podran delegar la seva funció en
cas de que no pugui assistir-hi. La composició de la Mesa i els seus
substituts es publicarà en el perfil del contractant abans de l’obertura
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dels sobres digitals.

8. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

El responsable del contracte així com del seguiment i execució ordinària
d’aquest serà la regidora de turisme, comunicació i transparència de
l’ajuntament de l’Espluga de Francolí.

S’adjunten :
Plec de clàusules administratives particulars
Plec de prescripcions tècniques
El secretari-interventor
Aitor Alonso Jaime.

L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ A LA DATA DE LA SIGNATURA ELECTRÒNICA
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