Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció de Serveis
Sub-direcció General de Patrimoni, Obres i Serveis

INFORME JUSTIFICATIU DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE CONTROL DE PLAGUES
(SCP) DELS EDIFICIS ADMINISTRATIUS, EDIFICIS JUDICIALS, CENTRES
PENITENCIARIS I CENTRES EDUCATIUS DEL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA

JUSTFICACIÓ DE LA NECESSITAT:
El Departament de Justícia gestiona els edificis on s’ubiquen els òrgans judicials de
Catalunya, els centres penitenciaris i educatius i també els propis edificis administratius del
Departament.
Una necessitat bàsica per a la correcta prestació dels serveis públics que hi són adscrits és
el manteniment de les mínimes condicions d’higiene i salubritat. Dins d’aquesta necessitat
s’enquadra el servei de control de plagues, que ha de garantir la prevenció necessària per
tal de prevenir possibles infestacions per part de les plagues més comunes que poden
suposar un risc per a la salut pública. I també, si s’escau, les accions correctives que siguin
necessàries si es detecta qualsevol incidència d’aquest tipus en els nostres edificis. Cal
remarcar que el tipus de servei públic que s’hi presta en els nostres edificis és d’especial
sensibilitat als problemes de salut pública. D’una banda tenim els centres penitenciaris i
educatius, on l’ocupació és permanent, atès que hi viu la població interna, i d’altra tenim els
edificis judicials i administratius per on passen diàriament un nombre molt elevat d’usuaris i
de treballadors.

ANTECEDENTS:
Fins ara, cada òrgan gestor del Departament de Justícia (gerències o administració de
centres penitenciaris i educatius, gerències i delegacions territorials, en el cas dels edificis
judicials), contractava de forma diferenciada a través de contractació menor el serveis de
control de plagues, i ho feia de manera heterogènia i segons les necessitats puntuals de
control de plagues que anaven sorgint en cadascun dels diferents centres o edificis i també
en funció de la disponibilitat pressupostària en cada moment. En la nova estructura del
Departament, davant la necessitat d’unificar el servei en totes les nostres dependències i per
tal de donar compliment a la recent Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic s’ha considerat la necessitat d’implementar un servei homogeni per a tots els edificis,
en una única contractació mitjançant la licitació de la prestació a través d’un procediment
obert.
PRESSUPOST DE LICITACIÓ:
La durada del contracte es preveu des de l’1 de gener de 2019, o des de la seva
adjudicació, fins el 31 de desembre de 2019. La licitació inclou 22 lots, segons la tipologia
d’edificis.
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El pressupost previst per aquesta licitació és de 231.768,24€ (amb IVA) i 191.544,00€
(sense IVA).
El preu de licitació s’ha calculat en base a l’experiència prèvia en la contractació d’aquests
serveis que ens permet tenir un coneixement aproximat dels preus de mercat en aquest
sector per aquest tipus de servei. S’ha ajustat a la càrrega prevista de treball detallada en el
plec i es preveu un marge per garantir una adequada concurrència d’ofertes. El plec defineix
clarament la tipologia del servei, indicant amb detall el nombre i durada mínima de les visites
per al tractament preventiu, i també la necessitat d’efectuar els tractaments correctius
necessaris en funció de les incidències que es puguin plantejar.
D’acord amb la informació que facilita l’associació d’empreses de control de plagues de
Catalunya (ADEPAP) el desglossament de costos d’aquest tipus de servei, és
aproximadament, el següent: els costos directes representen un 62% del cost del servei , els
indirectes un 12%, els estructurals un 20% i els beneficis industrials un 6%.

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:
El valor estimat del contracte resulta del càlcul següent:
A: Import de licitació (IVA exclòs) = 191.544,00€
B: Import de licitació (IVA exclòs) d’una possible pròrroga = 191.544,00€
C: Suma de l’import de licitació i la possible pròrroga (A+B) = 383.088,00€
D: 20% de C, atès que aquest és el percentatge màxim en què es preveu modificar el
contracte = 76.617,60
E: Suma de l’import de licitació (A) més la possible pròrroga (B) i el percentatge de les
possibles modificacions (D) = 459.705,60€
Se n’adjunta quadre detallat per lots:

NÚM.
LOT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A
B
IMPORT
IMPORT
CONTRACTE PRÒRROGA
6.624,00
1.472,00
6.992,00
2.208,00
4.416,00
6.992,00
3.680,00
7.360,00
1.840,00
736,00
368,00

6.624,00
1.472,00
6.992,00
2.208,00
4.416,00
6.992,00
3.680,00
7.360,00
1.840,00
736,00
368,00

C
SUMA
A+B
13.248,00
2.944,00
13.984,00
4.416,00
8.832,00
13.984,00
7.360,00
14.720,00
3.680,00
1.472,00
736,00

D
20% DE C PER
POSSIBLES
MODIFICACIONS
2.649,60
588,50
2.796,80
883,20
1.766,40
2.796,80
1.472,00
2.944,00
736,00
294,40
147,20

E
VEC
SUMA A+B+D
15.897,60
3.532,80
16.780,80
5.299,20
10.598,40
16.780,80
8.832,00
17.664,00
4.416,00
1.766,40
883,20
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

3.680,00
32.016,00
22.264,00
9.384,00
24.012,00
14.076,00
14.076,00
13.524,00
10.304,00
2.208,00
3.312,00

3.680,00
32.016,00
22.264,00
9.384,00
24.012,00
14.076,00
14.076,00
13.524,00
10.304,00
2.208,00
3.312,00

7.360,00
64.032,00
44.528,00
18.768,00
48.024,00
28.152,00
28.152,00
27.048,00
20.608,00
4.416,00
6.624,00

1.472,00
12.806,40
8.905,60
3.753,60
9.604,80
5.630,40
5.630,40
5.409,60
4.121,60
883,20
1.324,80

8.832,00
76.838,40
53.433,60
22.521,60
57.628,80
33.782,40
33.782,40
32.457,60
24.729,60
5.299,20
7.948,80

PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ:
En funció del valor estimat del contracte, i atès el que estableix l’art. 22.1 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, el procediment que s’ha de seguir és el
procediment obert, recollit a l’article 156 d’aquesta Llei.

DURADA DEL CONTRACTE I JUSTIFICACIÓ DE LA PRÒRROGA:
El contracte es preveu per una durada d’un any, entre l’1 de gener i el 31 de desembre de
2019. Cal tenir en compte que aquest contracte esdevé la primera licitació conjunta d’aquest
tipus de servei, i per aquest motiu hem dissenyat el contracte per a que tingui una durada
d’un any, malgrat que per tal de donar estabilitat al servei hagués estat desitjable que
tingués una durada superior.
En tot cas, i tenint en compte, com dèiem, que es tracta d’una primera licitació d’un servei
d’aquestes característiques, no serà fins que aquest contracte s’estigui executant que
podrem avaluar si hem definit correctament els plecs, tot valorant les possibles millores que
es podrien introduir. Si aquestes millores fossin importants per al correcte desenvolupament
del servei no s’optaria per prorrogar-lo i es licitaria de nou amb les millores ja incorporades.
Aquesta valoració no la podrem fer fins que hagi passat un termini prudencial d’execució,
que estimem en un mínim de 8 mesos. Atès que l’estiu és una època d’especial incidència
de plagues, serà un cop passat els primers mesos de calor quan es podrà valorar amb
certesa si el contracte està ben dissenyat o no.
Atès que el termini mínim per tramitar un procediment obert és d’aproximadament de 9
mesos, el plec de la nova licitació no podrà incorporar les possibles millores i/o correccions
que s’hagin pogut detectar durant l’execució del contracte que es proposa.
Per aquesta raó considerem necessari preveure la possibilitat d’una pròrroga que permeti
disposar d’un marge de temps suficient per preparar una nova licitació a més llarg termini
que incorpori tot allò que s’hagi detectat en l’execució del contracte
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LIMITACIÓ D’ADJUDICACIÓ DE LOTS:
Aquesta licitació es divideix en 22 lots, i s’estableix la següent limitació: cap empresa
licitadora pot guanyar més de 5 dels 22 lots que surten a licitació, amb l’excepció que cap lot
pot quedar desert per l’aplicació d’aquesta regla. Si un cop feta la distribució de lots en
funció de la regla indicada, algun lot queda desert, s’adjudicarà a l’empresa que hagi rebut la
millor puntuació, encara que això impliqui superar els límits indicats anteriorment.
Es determinarà l’adjudicació del lots en funció de l’ordre de preferència o prioritat
manifestada per les empreses licitadores en el moment de presentar les ofertes.
Es proposa aquesta limitació per tal de garantir una diversitat de proveïdors entre els
diversos existents en el mercat, afavorir la competència i promoure tant com es pugui la
concurrència i l’accés a la contractació pública de petites i mitjanes empreses.

CRITERIS DE SOLVÈNCIA:


Solvència econòmica i financera. En virtut dels articles 86 i 87 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del sector públic, la solvència econòmica i financera
s’haurà d’acreditar mitjançant la declaració responsable que indiqui la xifra de
negocis de l’empresa, o bé el volum anual de negocis en l’àmbit al que es refereix el
contracte, referida al millor exercici dintre dels tres últims exercicis disponibles en
funció de les dates de constitució o de l’inici d’activitats de l’empresari i de
presentació de les ofertes (en ambdós casos, IVA exclòs). La xifra de negoci mínima
anual exigida serà com a mínim el 70% del VEC del contracte del lot o lots pel quals
es liciti

 Solvència tècnica o professional. En virtut dels articles 86 i 90 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic, la solvència tècnica s’haurà d’acreditar
mitjançant la relació dels principals serveis executats d’igual o similar naturalesa que
els que constitueixen l’objecte del contracte durant els darrers tres anys, de la qual
l’import anual acumulat en l’any de major execució sigui igual o superior al 70% del
VEC del contracte del lot o lots pels quals es liciti. Aquesta relació ha d’indicar
l’import, la data i el destinatari, públic o privat dels mateixos. Aquests serveis
s’acreditaran com segueix:
a) mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent si el
destinatari és una entitat del sector públic
b) si el destinatari és un subjecte privat, es pot optar per acreditar-ho
amb un certificat expedit per aquest subjecte privat o bé mitjançant
una declaració de l’empresari que ha d’anar acompanyada dels
documents de què disposi que acreditin la realització de la prestació.
c) quan es tracti d’una empresa de nova creació (amb una antiguitat
inferior a 5 anys), la seva solvència tècnica s’acreditarà mitjançant la
indicació del personal tècnic, integrat o no dins l’empresa, participant
en el contracte, especialment d’aquells encarregats del control de
4
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qualitat, així com a través d’una declaració que indiqui la maquinària,
el material i l’equip tècnic de què es disposarà per a l’execució dels
treballs i prestacions, a la qual s’adjuntarà la documentació
acreditativa corresponent quan li sigui requerit pels serveis
dependents de l’òrgan de contractació.
Entenem que els criteris de solvència descrits són suficients per garantir, d’una banda, que
les empreses que liciten tenen suficient estructura i experiència per cobrir correctament els
serveis, i de l’altra, permeten una adequada concurrència d’ofertes, en no establir límits molt
alts en relació amb el valor del contracte licitat, la qual cosa afavoreix també que es
presentin petites i mitjanes empreses.

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ:
Un 32% correspon a criteris que requereixen un judici de valor, i un 68 % corresponen a
criteris quantificables de forma automàtica. L’oferta econòmica suposa un 55 % del total.
Els criteris, que no estan relacionats amb l’oferta econòmica, han de servir per valorar el
posicionament de l’empresa dins del seu sector de mercat per dur a terme un millor servei,
i contemplen aspectes relatius al seu funcionament en relació amb l’especificitat del servei,
el desenvolupament de controls de qualitat, la capacitat estructural de les empreses, la seva
capacitat de resposta en cas d’incidències i el seu sistema de gestió ambiental.
En els criteris de valoració de forma automàtica s’han triat les fórmules següents:
-

-

Per a la valoració de l’oferta econòmica, la fórmula que suggereix la Comissió Central
de Subministraments per als procediments derivats d’acord marc. És una fórmula
que permet disminuir la diferència de punts entre les ofertes sobre la fórmula
utilitzada anteriorment, que era una regla de tres inversa pura. La qual cosa
afavoreix l’equilibri entre la valoració del preu i els altres criteris que són qualitatius.
Per a la valoració de la resta de criteris segons fórmules automàtiques, es tria una
assignació de punts directa segons la definició de cadascun dels criteris en qüestió,
segons la naturalesa de cadascun d’ells. De forma que s’assigna una puntuació
concreta a cadascun dels ítems que es valoren.

En aquest sentit, la puntuació màxima que es pot obtenir en la valoració de les diferents
ofertes serà de 100 punts, d’acord amb els següents criteris:
A) CRITERIS QUE OBEEIXEN A UN JUDICI DE VALOR (32 punts)
1. El sistema organitzatiu i metodologia de funcionament de l’estructura de l’empresa.
Fins a 2 punts
En aquest punt es valorarà la descripció de l’estructura de l’empresa i les funcions que s’hi
desenvolupen, el rol dels seus elements en el desenvolupament normal del servei, els
recursos humans fixos que hi són adscrits, les funcions del responsable de l’aplicació del
tractament del servei (concretament la descripció de les funcions que l’empresa li assignarà)
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i les funcions dels tècnics del centre on s’ha de prestar el servei de control de plagues (és a
dir, la descripció de les funcions que l’empresa els assignarà per a dur a terme el servei
objecte de licitació).
2.- Pla de control sistemàtic. Fins a 14 punts
En aquest punt les empreses hauran d’aportar els estudis que permetin el disseny
pormenoritzat d’un pla de treball (Pla de control) que es puntuarà en els següents termes:
2.1.- Estudi factors de risc. Es valorarà un estudi dels factors de risc que poden afavorir
el desenvolupament d’una plaga en les dependències o centres del lot al qual s’opti
(característiques de la zona, condicions ambientals i àrees o zones d’expansió,
característiques estructurals de la dependència i de la seva activitat i valoració dels
antecedents). Fins a 2 punts
2.2.- Informe sobre organismes que poden esdevenir plaga. Es valorarà que aquest
estudi inclogui un informe sobre la presència d’organismes que poden esdevenir plaga a
les dependències o centres del lot objecte de licitació. Fins a 2 punts
2.3.- Diagnòstic i mapa de zones. Es valorarà l’elaboració d’un diagnòstic i un mapa de
zones, en funció del risc existent de presència d’artròpodes i/o múrids, ja sigui elevat
(RISC I), intermedi (RICS II) o baix (RISC III). Fins a 2 punts
2.4.- Disseny pla de treball. Es valorarà el disseny d’un pla de treball de control per lot,
que s’ha de plasmar per escrit i que s’ha de basar en els resultats dels estudis i del
diagnòstic anteriors i en les condicions detallades al Plec de Prescripcions Tècniques.
També serà obligatori la presentació d’un pla específic i diferenciat per al tractament de
les cuines, offices i dependències similars on es tractin o emmagatzemin productes
alimentaris. Fins a 4 punts
2.5.- Procediments operatius. Es valorarà la descripció dels procediments operatius
(procediments que caldrà diferenciar en el cas de cuines, offices i dependències similars
on es tractin o emmagatzemin productes alimentaris), que incloguin una descripció dels
procediments i protocols de tractament i tasques del servei i, com a mínim, caldrà
detallar 3 de les activitats principals de control més habituals, una descripció sobre la
forma d’avaluar la qualitat, la freqüència, els mètodes utilitzats i la gestió dels aspectes
ambientals generats. Cal fer una referència als estris, productes que s’utilitzaran i
sistemes de seguretat (l’empresa adjudicatària romandrà obligada a complir amb la
normativa existent sobre productes i la seva corresponent classificació, tot requerint-se
que disposi del Llibre Oficial de Moviments de Biocides (LOMB) i valorant-se
especialment la descripció que es faci sobre la seva adequació al Reglament UE
2016/1179 de la Comissió de 19 de juliol de 2016). Fins a 4 punts
3.- La planificació de la supervisió del servei. Fins a 1 punt
Es valorarà que l’empresa disposi d’un sistema de supervisió del seu propi servei, així com
la descripció d’aquest sistema, les funcions dels implicats, el tipus de control, la periodicitat, i
la forma de presentació.
4.- Informatització del pla de treball. Fins a 1 punt
Es valorarà si l’empresa disposa d’un sistema que permeti un seguiment informatitzat dels
seus serveis, de les tasques assignades a cadascú, de la planificació i control de seguiment,
que, a més, inclogui la possibilitat que les dades puguin ser consultades per l’Administració
mitjançant una Intranet.
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5.- Protocol d’implantació del servei i del sistema de supervisió i control. Fins a 1 punt
Es valorarà l’existència d’un protocol per a la implantació del servei, i la seva descripció en
cas de ser adjudicatària: descripció del procés, cronograma, relació amb els responsables
de l’administració, operativa de material, implantació del sistema de supervisió i control de
les feines de l’empresa.
6.- Pla de mesures correctives (procediment d’atenció de les incidències i execució de
les accions correctives puntuals). Fins 7 punts
Les empreses hauran d’adjuntar a la seva oferta una memòria tècnica descriptiva del seu
sistema d’atenció i resolució d’incidències per tal que l’òrgan de contractació pugui valorar la
seva capacitat en aquest sentit. Es valorarà especialment una descripció d’incidències
ajustada a la realitat dels edificis objecte de contracte i amb una descripció diferenciada en
el cas de cuines i dependències similars. Caldrà especificar:
6.1.- Personal responsable i disponible. El càrrec dins de l’empresa de la o les persones que
poden prendre les decisions per resoldre les incidències i les urgències, i la forma de
contactar amb elles, amb l’acreditació de la seva disponibilitat les 24 hores del dia, tots els
dies de l’any. Cal indicar amb detall la forma de contactar: telèfon, correus electrònics,
etcètera, tot fent-los constar en l’oferta. Es valora fins a 1 punt.
6.2.- Protocol d’actuació. Caldrà fer una descripció del protocol d’actuació per cobrir les
contingències urgents i puntuals, que reculli la sistemàtica utilitzada, els punts d’atenció de
l’empresa, el personal disponible, el tipus de disponibilitat, etcètera. Es valora fins a 2
punts.
6.3.- Procediments operatius. Es valorarà la descripció dels procediments operatius
(procediments que caldrà diferenciar en el cas de cuines, offices i dependències similars on
es tractin o emmagatzemin productes alimentaris), que incloguin una descripció dels
principals procediments i protocols de tractament per a incidències i urgències. Cal fer una
descripció mínima dels estris, eines, productes que s’utilitzaran i sistemes de seguretat
(l’empresa adjudicatària romandrà obligada a complir amb la normativa existent sobre
productes i la seva corresponent classificació, tot requerint-se que disposi del Llibre Oficial
de Moviments de Biocides (LOMB) i valorant-se especialment la descripció que es faci sobre
la seva adequació al Reglament UE 2016/1179 de la Comissió de 19 de juliol de 2016). Fins
a 4 punts
7.- Establiment i aplicació d’un mètode de verificació de la qualitat del servei. Fins a 2
punts
Les empreses hauran d’adjuntar a la seva oferta una memòria tècnica descriptiva del seu
sistema de control de qualitat, ajustat a la realitat dels edificis objecte de contracte.
S’han d’indicar els protocols que se segueixen per garantir els control de qualitat, el sistema
i la periodicitat de recollida de dades, la informació i control per part de la pròpia empresa i la
forma i periodicitat de presentació als responsables del Departament. Es valoraran els
següents ítems:
a)
b)
c)
d)

Sistema de recollida de dades
Periodicitat de recollida de dades
Informació i control per part de la pròpia empresa
Forma de presentació als responsables del Departament
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8.- Sistema de gestió ambiental de l’empresa. Fins a 2 punts
Descripció del sistema de gestió ambiental i de residus utilitzat per l’empresa. Es valorarà
que l’empresa licitadora ofereixi un sistema de gestió ambiental i de residus per a l’execució
del servei adaptat a l’edifici o centre concret. Es valorarà que el sistema de gestió de residus
s’adapti al sistema de recollida selectiva del centre o edifici concret.
9.- Programa de formació per al personal del Departament. Fins a 2 punts
Es valorarà amb l’atorgament de 2 punts, en funció de les hores i del contingut, l’empresa
que elabori un programa de formació en matèria de control de plagues, que inclogui
aspectes ambientals del servei, al personal treballador dels edificis judicials, administratius,
centres penitenciaris i centres educatius.
Cal aportar memòria tècnica en la qual consti el contingut dels cursos de formació,
distribució horària, professorat, lloc on s’impartirà, organitzador i títol que s’expedirà, per
poder comprovar la fonamentació de l’oferta presentada

B) CRITERIS QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (68 punts)
1.- Oferta econòmica. Fins a 55 punts
Es valoraran les ofertes que presentin els licitadors mitjançant el model d’oferta de l’Annex
6.
La puntuació màxima serà per a l’oferta més baixa. Per a la resta d’ofertes s’aplicarà la
fórmula següent:

On Pi és la puntuació que obté l’empresa “i”, Oi és l’import de l’oferta de l’empresa “i”, Om és
l’import de l’oferta millor (oferta més baixa), PL és el pressupost de licitació i P són els punts
del criteri (en aquest cas, 55).
Les empreses que, en la seva oferta econòmica, superin el pressupost màxim de licitació i
les empreses que no presentin una oferta econòmica quedaran excloses de la licitació.
2 .- Estructura de l’empresa en l`àmbit territorial de prestació del servei. Fins a 7
punts
2.1.- Disponibilitat de magatzem (propi o contractat). Fins a 5 punts
Es valorarà la disponibilitat de seu o delegació amb funcions de magatzem, o magatzem
(propi o contractat) amb recursos tècnics suficients per tal d’oferir la prestació requerida en
el plec. Es valora la disponibilitat per part de l’empresa de recursos propers per atendre de
forma adequada i ràpida les incidències del servei. La seu/delegació/magatzem, que ha de
concordar amb la seu/delegació/magatzem inscrita al ROESP, haurà d’estar situada dintre
d’un radi de distància de fins a 150km de la ubicació donada, tal i com es detalla en el
quadre següent:

8

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia

EDIFICIS O CENTRES ON S’HA DE DUR A
TERME LA PRESTACIÓ

UBICACIÓ DES D’ON CALCULAR EL
RADI DE DISTÀNCIA DE FINS A
150KM

C/PAU CLARIS, 81, DE BARCELONA
C/PAU CLARIS, 158, DE BARCELONA

C/PAU CLARIS, 81, DE BARCELONA
C/PAU
CLARIS,
158,
DE
BARCELONA
C/ARAGÓ, 332, DE BARCELONA
RONDA SANT PERE, 31-35, DE
BARCELONA
C/SANT MARTÍ, 1, DE LLEIDA
C/ SANT ANTONI MARIA CLARET,
17, DE TARRAGONA
C/ CANYERET, 1, DE LLEIDA
AV. PRESIDENT LLUÍS COMPANYS,
10, DE TARRAGONA
PLAÇA. JOSEP MARIA LIDÓN CORBÍ,
1, DE GIRONA
PLAÇA DELS ESTUDIS, S/N, DE
TORTOSA
PASSEIG LLUÍS COMPANYS, 14-16,
DE BARCELONA
GRAN
VIA
DE
LES
CORTS
CATALANES, 111, DE BARCELONA

C/ARAGÓ, 332, DE BARCELONA
ASSEP
EDIFICIS ADMINISTRATIUS DE LLEIDA
EDIFICIS
ADMINISTRATIUS
DE
TARRAGONA
EDIFICIS JUDICIALS DE LLEIDA
EDIFICIS JUDICIALS DE TARRAGONA
EDIFICIS JUDICIALS DE GIRONA
EDIFICIS JUDICIALS DE LES TERRES DE
L’EBRE
EDIFICIS JUDICIALS DE BARCELONA
CIUTAT
COMPLEX CIUTAT DE LA JUSTÍCIA DE
BARCELONA
I
L’HOSPITALET
DE
LLOBREGAT
EDIFICIS JUDICIALS DE COMARQUES
NORD DE BARCELONA
EDIFICIS JUDICIALS DE COMARQUES
CENTRE DE BARCELONA
EDIFICIS JUDICIALS DE COMARQUES
SUD DE BARCELONA
CENTRE PENITENCIARI BRIANS 1
CENTRE PENITENCIARI BRIANS 2
CENTRE PENITENCIARI JOVES
CENTRE PENITENCIARI LLEDONERS
CENTRE PENITENCIARI PONENT
CENTRE PENITENCIARI PUIG DE LES
BASSES
CENTRE PENITENCIARI QUATRE CAMINS
CENTRE PENITENCIARI OBERT GIRONA
CENTRE
PENITENCIARI
OBERT
TARRAGONA
CENTRE PENITENCIARI OBERT LLEIDA
CENTRE
PENITENCIARI
BARCELONA

OBERT

2

PG. SALZEREDA, 15-18 (SANTA
COLOMA DE GRAMENET)
C/ARBONÉS, 29-39 (MANRESA)
AV. EUROPA, 10 (VILAFRANCA DEL
PENEDÈS)
CARRETERA DE MARTORELL A
CAPELLADES, KM.23 (SANT ESTEVE
DE SESROVIRES)
CARRETERA DE MARTORELL A
CAPELLADES, KM.23 (SANT ESTEVE
DE SESROVIRES)
CARRETERA
DEL
MASNOU
A
GRANOLLERS, KM.13,425 (LA ROCA
DEL VALLÈS)
CARRETERA C-55 DE MANRESA A
SOLSONA, KM. 37 (SANT JOAN DE
VILATORRADA)
CARRER VICTÒRIA KENT, S/N
(LLEIDA)
C/
RAVAL
DISSEMINAT,
53
(FIGUERES)
CARRETERA
DEL
MASNOU
A
GRANOLLERS, KM.13,425 (LA ROCA
DEL VALLÈS)
C/ MENORCA, 16 (GIRONA)
AVINGUDA REPÚBLICA ARGENTINA,
2 (TARRAGONA)
CARRER VICTÒRIA KENT, S/N
(LLEIDA)
CARRER
PARE
MANJÓN,
2
(BARCELONA)
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CENTRE
PENITENCIARI
DONES
BARCELONA
CENTRE PENITENCIARI MAS D’ENRIC
CENTRE EDUCATIU L’ALZINA
CENTRE EDUCATIU CAN LLUPIÀ
CENTRE EDUCATIU FOLCH I TORRES
CENTRE EDUCATIU MONTILIVI-UNITAT
OBERTA
CENTRE EDUCATIU ORIOL BADIA
CENTRE EDUCATIU EL SEGRE
CENTRE EDUCATIU ELS
UNITAT TERAPÈUTICA

TIL·LERS

-

CARRER DOCTOR TRUETA, 76-98
(BARCELONA)
TRAVESSIA COMELLA MORO, 15 (EL
CATLLAR)
C.
GARRAF-MASIA
DEL
BON
RETORN
(PALAU-SOLITÀ
I
PLEGAMANS)
CARRER GERMANS DESVALLS, 5860 (BARCELONA)
CARRER JOAN MARAGALL, 5-7
(GRANOLLERS)
CARRER LLUÍS ANTONI SANTALÓ I
SORS, 1 (GIRONA)
MASIA CAN CÚGOLS-MAS MOIÓ, 12
(GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ)
CARRER
PARTIDA
RUFEA,
68
(LLEIDA)
MOSSOS D’ESQUADRA, 3 (MOLLET
DEL VALLÈS)

Els punts s’assignaran de la forma següent:
-

Seu o delegació, amb funcions de magatzem, o magatzem (propi o contractat) ubicat
dintre del radi fins a 150 km des de la ubicació on s’ha de dur a terme el servei: 5
punts

-

Seu o delegació, amb funcions de magatzem, o magatzem (propi o contractat) ubicat
dins un radi d’entre 151 fins a 200 km: 2 punts

Per tal d’acreditar aquest extrem, s’exigirà una declaració jurada on es detalli el títol en virtut
del qual es posseeix, la ubicació, la superfície en m2, i la distància des del punt establert al
quadre. En cas de resultar-ne adjudicatari, caldrà que l’empresa aporti l’escriptura o
contracte corresponent.
En el cas que l’empresa disposi de dos o més magatzems (propis o contractats), només es
comptabilitzarà el magatzem que estigui ubicat més a prop del centre o edifici corresponent
al que s’ha concretat per a cada lot.
2.2.- Disponibilitat de vehicles. Fins a 2 punts
Es valorarà la disponibilitat de més de 2 vehicles preparats per al transport de substàncies
biocides (cabina de conducció i zona de càrrega amb separació hermètica per a sòlids,
líquids i gasos i amb ventilació adient), d’ús exclusiu per aquest tipus de servei, que no
podran constituir-se en magatzem.
Els punts s’assignaran de la forma següent:
-

Més de dos vehicles equipats tal i com es detalla: 2 punts
Dos o menys vehicles equipats tal i com es detalla: 0 punts

Per tal d’acreditar aquest extrem, s’exigirà una declaració jurada on es detalli el model i
matrícula del vehicle. En cas de resultar-ne adjudicatari, caldrà que l’empresa aporti còpia
de la documentació del vehicle corresponent.
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3.- Personal tècnic: especialistes i altres. Fins a 6 punts
Nombre de tècnics aplicadors destinats al servei i descripció de les funcions, temps
aproximat de dedicació a les funcions i tasques i feines concretes que es puguin donar en
cada edifici objecte de licitació. Composició de l’equip: nivells, dedicació específica i funcions
de cadascun, experiència i formació. Tant els responsables del tractament com el personal
auxiliar hauran de tenir i acreditar la formació exigida: o els carnets d’aplicador de
tractaments; o els corresponents certificats de professionalitat; o les titulacions universitàries
requerides per la normativa específica; o bé el grau superior d’FP específic en salut
ambiental. Atès que els carnets d’aplicador només tindran vigència fins la data del 15 de
juliol de 2020, en cas de pròrroga del contracte el personal dedicat al servei –ja sigui
qualificat o auxiliar- si aleshores encara no ho ha fet, s’haurà d’adaptar obligatòriament als
criteris de capacitació establerts en el Reial Decret 830/2010 i obtenir la titulació equivalent.
Fins a 6 punts, d’acord amb el següent barem:




4 o més membres amb Carnet d’Aplicador de Tractaments DDD de nivell qualificat (o
titulació o certificat corresponent, segons normativa): 6 punts
3 membres amb Carnet d’Aplicador de Tractaments DDD de nivell qualificat (o
titulació o certificat corresponent, segons normativa): 3 punts
2 membres amb Carnet d’Aplicador de Tractaments DDD de nivell qualificat (o
titulació o certificat corresponent, segons normativa): 1 punt

Per tal d’acreditar-ho, s’exigirà que s’aportin les titulacions corresponents al personal que
prestarà el servei.
Ofertes amb valor anormal o desproporcionat
Es considerarà una oferta incursa en valor anormal o desproporcionat, als efectes de l’article
149 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic:
Quan la puntuació obtinguda pels criteris d’adjudicació que no són preu estigui per damunt
de la suma de les següents variables 1 i 3, i que, al mateix temps, l’oferta obtinguda per preu
sigui inferior a la mitjana de les ofertes econòmiques presentades en un percentatge
superior al 20%:
1. La mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per les empreses licitadores en els
criteris d’adjudicació que no són preu.
2. La desviació de cadascuna de les puntuacions obtingudes per les empreses
licitadores respecte a la mitjana de les puntuacions en els criteris que no són preu.
3. El càlcul de la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes, en valor absolut, és a
dir, sense tenir en compte el signe positiu o negatiu, pels criteris que no són preu.

SUPÒSITS DE MODIFICACIÓ:
Recullen les possibilitats que segons l’experiència acumulada en la prestació d’aquest i
altres serveis, són previsibles en un contracte d’aquesta naturalesa. En aquest sentit, el
present contracte es podrà modificar, durant la seva vigència, a la baixa, fins a un import
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màxim d’un 20% del preu del contracte, amb motiu de raons d’interès públic, quan la
modificació derivi de mesures d’estabilitat pressupostària.
El contracte podrà modificar-se, durant la seva vigència, a l’alça i a la baixa fins a un import
màxim del 20% del preu del contracte amb motiu de:
-

-

La variació en la dotació i/o superfície del centre motivada per la reorganització dels
serveis que es presten als diferents edificis i centres.
Per causa de reestructuracions d’altres unitats que motivin canvis en la configuració
del edificis.
Els canvis organitzatius i/o de jornada i horaris en els serveis que es presten als
diferents edificis i centres i les circumstàncies sobrevingudes que alterin les
condicions del servei de control de plagues (SCP) i que duguin a l’administració a
ajustar els horaris i dotació del SCP en funció de les necessitats del propi servei.
L’assumpció de noves competències o la supressió d’alguna o algunes de les
existents, per part del departament/entitat/organisme
L’atribució al departament/entitat/organisme de nous mitjans o la reducció dels
existents com a conseqüència de processos d’estructuració o reestructuració del
departament/entitat/organisme.

SUBCONTRACTACIÓ:
Les empreses subcontractades hauran de disposar d’una organització pròpia i amb mitjans
suficients per a dur a terme l’activitat objecte del servei, atesa la seva especialització i els
requeriments especials que es fan en matèria de seguretat i riscos laborals. S’ha deixat un
marge del 5% per a la subcontractació d’elements auxiliars en relació a la tasca principal,
sempre que així s’escaigui.
Les activitats que no poden ser objecte de subcontractació són aquelles que fan
imprescindible la presència del personal especialitzat en control de plagues, és a dir,
aquelles que impliquin l’execució pura del servei: accés als edificis i centres que s’han de
controlar; diagnòstic i valoració de les actuacions a realitzar, aplicació dels tractaments, ja
sigui amb l’ús de productes químics o no i supervisió posterior de la seva eficàcia.

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ:
L’establiment de les condicions especial d’execució s’ha dissenyat d’acord amb el que
disposa l’article 202.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Caldrà que l’empresa que executi la prestació adopti amb caràcter general les mesures
preventives oportunes basades en les bones pràctiques de gestió ambiental, així com que
disposi d’un sistema propi de gestió ambiental que permeti una bona gestió dels residus, tot
fent ús de contenidors i bidons adequats, tancats, senyalitzats i en bon estat, i adequant el
funcionament del servei que s’ofereix al sistema propi de recollida selectiva de residus del
centre o edifici.
Caldrà que disposi d’un llistat actualitzat de les substàncies i preparats que s’utilitzaran, així
com les fitxes de dades de seguretat, quan correspongui, seguint els protocols establerts pel
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que fa als processos, materials i tractaments a seguir per tal d’evitar fuites, vessaments i
contaminació del sòl: es requereix, per tant, un equip per recollir els vessaments accidentals
de biocides. I, a més d’estar donada d’alta al Registre de Persones Productores de Residus
de Catalunya, caldrà, també, que acrediti que gestiona adequadament els residus derivats
de l’activitat, tot aportant el contracte del tractament amb els gestors de residus, així com, en
cas de residus perillosos, la documentació que acrediti que l’adjudicatària realitza el trasllat
d’aquests residus de manera correcta, tal i com estableix el Reial Decret 180/2015, de 13 de
marc, en virtut del qual es regula el trasllat de residus a l’interior del territori de l’Estat, i el
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.
Totes elles consideracions ambientals amb l’objectiu de compensar la importància de l’oferta
econòmica i potenciar, al seu torn, criteris de gestió i sostenibilitat ambiental, de manera que
s’acabi incentivant la compra pública amb empreses i professionals que aportin un model de
negoci ambientalment responsable.
S’estableix un règim de penalitzacions sobre l’incompliment d’aquestes condicions, que es
detallen en l’Annex corresponent.

CONDICIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS:
L’incompliment o mancança constatats de qualsevol dels requisits de dotació de mitjans
exigits en el plec de prescripcions tècniques o continguts en l’oferta de l’adjudicatari,
constitueixen una obligació essencial del contracte i el seu incompliment serà causa de
resolució del contracte.
En aquest sentit, també ho serà:
1) L’incompliment del deure de confidencialitat, quan se n’hagi obert un expedient
informatiu per part de l’administració i les conclusions del mateix constatin la
producció i la responsabilitat de la infracció.
2) Qualsevulla transgressió de les normes, dels permisos administratius i dels requisits
normativament establerts que regulen els diversos aspectes de l’activitat pròpia de la
prestació del servei, quan se n’hagi obert un expedient informatiu per part de
l’administració i les conclusions del mateix constatin la producció i la responsabilitat
de la infracció.

PROTECCIÓ DE DADES I DEURE DE CONFIDENCIALITAT:
Es marquen en l’Annex núm. 10.

REGLES ESPECIALS RESPECTE DEL PERSONAL DE L’EMPRESA CONTRACTISTA:
Es detallen en l’Annex núm. 11.
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PROPOSTA:
Per tot l’exposat, proposem la tramitació d’un procediment obert, per tal de licitar els serveis
de control de plagues per al període comprés entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre
de 2019, per un import de licitació de 191.544,00 Euros (IVA exclòs).

El sub-director general de Patrimoni, Obres i Serveis
Signat digitalment

CPISR-1 C
per CPISR-1 C Lluis
Lluis Dalmau Dalmau Arbos
Data: 2018.05.28
Arbos
12:42:23 +02'00'
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