Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
Departament de Coordinació Xarxa Oficines d’Habitatge
C. Doctor Aiguader, 15
08003 Barcelona

INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS
DE NETEJA I RECOLLIDA SELECTIVA DE NOU OFICINES D’HABITATGE DE
BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
El present contracte de serveis té per objecte la neteja i recollida selectiva de 9 Oficines d’Habitatge (OH)
situades a:
OFICINA

ADREÇA

Nº Plantes

m2. útils

CIUTAT VELLA
EIXAMPLE
SANTS-MONTJUÏC
LES CORTS
SARRIA-S.GERVASI

Pl. Salvador Seguí, 13
Ali Bei, 13-15
Antoni Capmany, 23
Remei, 9
Canet, 24

PB + Planta soterrani
PB + Planta soterrani
PB
PB + Pati
PB + Planta Altell+ Pati

592,56
458,98
183,65
161,87
83,50

GRÀCIA
HORTA-GUINARDÓ
SANT ANDREU

Francisco Giner, 14
Llobregós, 175
Joan Torras, 49

PB + Planta Altell
PB + Planta Altell+ Arxiu
PB + Planta Altell

261,80
184,04
265,85

SANT MARTÍ

Pujades, 350

PB

616,72

2. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI
L’empresa adjudicatària haurà de prestar el servei de neteja i recollida selectiva a les dependències
esmentades segons les prescripcions del Plec de Clàusules Administratives Particulars i del present Plec de
Prescripcions Tècniques, i en funció de la tipologia de l’àrea amb les característiques específiques i les
freqüències del servei de neteja que s’assenyalen a la taula de tasques i freqüències.
Entre els diferents tipus d’àrees incloses en la prestació del servei de neteja es troben:
• Despatxos, oficines i dependències anàlogues.
• Sales de reunions, offices i altres sales.
• Àrees d’atenció al públic.
• Arxius i magatzems de materials.
• Sales tècniques, sales de màquines i quartets de neteja.
• Vestíbuls, zones comunes i accessos.
• Lavabos i banys.
• Aparells elevadors (a dos de les oficines), tant a la cabina, com les portes per la cara exterior i interior,
així com els rails de les portes.
• Tots els vidres interiors de totes les dependències, qualsevol que sigui la seva dificultat d’accés.
• Mampares
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• Vidres exteriors a carrer (tant la cara interior com exterior) així com claraboies.
• Persianes de fusta i cortines.
• Qualsevol altra àrea no inclosa en els punts anteriors, que pertanyi a les dependències de les oficines
(pati OH Les Corts i Sarrià), que es consideri necessària la seva neteja.
La neteja abastarà tots els elements inclosos en les dependències: paviments, sostres, conduccions, parets,
vidres, mampares, portes, mobiliari, prestatgeries, elements de decoració, catifes, persianes, cortines/estores
i altres elements existents.
En tot cas, els microones i/o neveres que es trobin en les sales de reunions, menjadors i offices, també formen
part del present contracte i tenen previstes les seves operacions i freqüències concretes.
Com a mesures addicionals de prevenció i protecció de la COVID-19 es proporcionarà al personal gel
hidroalcohòlic, es preveu el consum d’una garrafa de 5 l al mes per oficina. Tanmateix si hi ha un positiu per
COVID a una de les dependències objecte del contracte es procedirà a fer una neteja a fons del seu lloc de
treball i les zones comuns.
3. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
L´Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (a partir d´ara IMHAB), és una entitat pública
empresarial de l'Ajuntament de Barcelona que gestiona les nou Oficines d’Habitatge situades a cada un dels
Districtes de la ciutat.
Atès que és necessari mantenir el servei de neteja de les oficines per al seu correcte funcionament, i que
aquest Institut no disposa ni de l’organització, ni dels mitjans materials, ni personals adequats i suficients, es
considera necessària la tramitació d’un nou procediment per a l’adjudicació de l’esmentat contracte.

4. DIVISIÓ EN LOTS
El present contracte no es susceptible de divisió en lots, atès que les dependències estan connectades entre
sí pel que fa al seu funcionament i activitat diària, sent necessari un únic servei de seguretat flexible i coordinat
que controli i supervisi el correcte funcionament de les tasques que té encomanades, així com la mobilitat per
les diferents oficines en cas de substitucions per baixes laborals, vacances i altres.

5. DURADA DEL CONTRACTE
Es proposa per a la nova contractació un termini de vigència d’1 any, a comptar des del dia següent al de la
formalització del contracte.
El contracte serà prorrogable per un màxim de 2 anys més.

6. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
El pressupost base de licitació és de CENT SETANTA-DOS MIL NOU-CENTS QUARANTA-CINC EUROS
I VINT-I-NOU CÈNTIMS (172.945,29 €), IVA inclòs, desglossat de la següent manera:
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•

Pressupost net de licitació: 142.929,99 €, IVA exclòs

•

IVA (21%): 30.015,30 €

Segons els costos, el pressupost net de licitació es desglossa de la manera següent:
Costos directes
Costos salarials
Seguretat Social (33 %)
Material i altres
TOTAL Suma costos directes:

Import €

Costos indirectes
Despeses generals d’estructura (4 %)
Benefici industrial (7 %)
TOTAL Suma costos indirectes:

Import €

85.183,50 €
28.110,56 €
15.471,70 €
128.765,76 €

5.150,63 €
9.013,60 €
14.164,23 €
142.929,99 €

TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes)

L’estimació dels honoraris i per tant dels costos salarials s’ha calculat estimant com a referència les taules
salarials de la província de Barcelona per a l’any 2021 del Conveni col·lectiu de treball del sector de la neteja
d’edificis i locals de Catalunya per als anys 2017 a 2021 (codi de conveni 79002415012005), publicat al DOGC
de 3 de setembre de 2018, i considerant una plantilla de 5 persones treballadores amb la categoria
professional de netejador/a Grup 4 Nivell IV i una antiguitat corresponent a 2 quadriennis, amb una dedicació
del 100%.
Categoria
professional
Grup IV
Nivell 4

Salari Base

Plus
Conveni

Antiguitat
(2Q)

Nombre
treballadors/es

Dedicació

Total

882,34 €

182,86 €

70,58

5

100 %

85.183,50 €

El Valor estimat total del contracte (VEC) s’estima en QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT MIL SET-CENTS
VUITANTA-NOU EUROS I NORANTA-SET CÈNTIMS (428.789,97 €), IVA exclòs, desglossat per anualitats
de la següent manera:
ANY
Primer

VE PRESTACIÓ

VE PRÒRROGUES

142.929,99 €

SUMA
142.929,99 €

Segon

142.929,99 €

142.929,99 €

Tercer

142.929,99 €

142.929,99 €

285.859,98 €

428.789,97 €

TOTAL

142.929,99 €

3

Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
Departament de Coordinació Xarxa Oficines d’Habitatge

7. ELECCIÓ DEL PROCEDIMENT
Atès el valor estimat del contracte, la seva adjudicació es realitzarà mitjançant procediment obert, subjecte a
regulació harmonitzada, garantint la màxima concurrència i competitivitat per tal d’obtenir la millor relació
qualitat-preu.

8. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
La supervisió de l’execució del contracte correspondrà a la Sra. Carme Blasi Carrera, Coordinadora de la
Xarxa d’Oficines d’Habitatge de Barcelona.

9. RESPONSABILITAT CIVIL
L’empresa adjudicatària haurà d’acreditar tenir contractada una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil
per un import mínim de CENT MIL EUROS (100.000,00 €).

10. TERMINI DE GARANTIA
Atesa la naturalesa del contracte i les característiques de les tasques a executar es considera necessari
establir un termini de garantia de 3 mesos.

11. CRITERIS DE SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA I TÈCNICA O PROFESSIONAL
Solvència econòmica i financera
D'acord amb l'article 87.1.a) LCSP, el volum de negocis referit al millor dels tres últims exercicis anteriors a la
data de presentació de les proposicions o en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresa
ha de tenir un valor igual o superior a CENT CINQUANTA MIL EUROS (150.000,00 €).
Solvència tècnica o professional
D'acord amb l'article 90.1.a) LCSP, l’import anual acumulat, sense incloure els impostos, que l’empresa
licitadora ha d’acreditar durant l’any de superior execució en el curs dels últims tres anys en serveis d’iguals o
similars característiques que els que constitueixen l’objecte d’aquest contracte ha de ser de com a mínim de
SETANTA-CINC MIL EUROS (75.000,00 €).
Classificació
Les empreses que ho desitgin poden, alternativament, substituir la solvència econòmica i financera i tècnica
o professional per la classificació empresarial que s’assenyala a continuació:
Grup
U

Subgrup
1

Categoria
1
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12. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Per l’adjudicació d’aquest contracte es faran servir els següents criteris d’adjudicació, tots de valoració
automàtica.
1. Oferta econòmica, fins a 35 punts
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui admissible, és a dir, que no
sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitació i a la resta d’empreses licitadores la
distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula establerta per Instrucció de la Gerència Municipal
i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 5 de març,
modificada pel Decret d´Alcaldia de 22 de febrer de 2018:
(

Pressupost net licitació - oferta
) x Punts màx = Puntuació resultant
Pressup. net licitació - oferta més econòmica

Es defineixen els següents límits per a la consideració d’ofertes, en principi, amb valors anormals o
desproporcionats:
A aquests efectes, serà considerada, en principi, com anormal o desproporcionada la baixa de tota proposició
econòmica que excedeixi de la mitja més 5 punts percentuals i en el cas d’un únic licitador de 20 punts respecte
el pressupost base de licitació.
Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es prescindirà de l’oferta
econòmica més baixa i més alta, si hi ha un diferencial superior al 5% respecte de l’oferta immediatament
consecutiva. Si el nombre de licitadors és superior a 20, pel càlcul de la mitjana de les ofertes s’exclouran les
dues ofertes econòmiques més baixes i més altes, sempre i quan una amb l’altra o totes dues amb la que la
segueixen tinguin un diferencial superior al 5%.
2. Pla de formació, fins a 15 punts.
Haurà d’incloure aspectes ambientals, sanitaris relacionats amb la COVID-19 i/o de prevenció de riscos
associats al servei: estalvi energètic i consum responsable d’aigua, eficiència del consum de productes, bones
pràctiques de prevenció i gestió de residus propis, retirada correcta de residus recollits selectivament....).
S’atorgarà 1 punt per hora de formació fins a un màxim de 15 distribuïts de la següent manera:
• Formació en matèries ambientals: Puntuació màxima 5 punts.
• Formació en matèries de prevenció de riscos: Puntuació màxima 5 punts.
• Formació relacionada amb la COVID-19: informació i recomanacions de salut pública relacionats amb la
COVID-19 i la neteja i desinfecció de diferents tipus d'espais per reduir el risc de contagi. Puntuació
màxima 5 punts.
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3. Millora de les freqüències, fins a 15 punts
3.1. Per millorar la freqüència relativa a la reposició de contenidors higiènics del tipus estàndards amb reactius
químics en els lavabos de dones establerta a l’annex I del Plec de prescripcions tècniques (freqüència
mensual):
• Freqüència quinzenal: 2 punts
• Freqüència setmanal: 5 punts
3.2. Per millorar la freqüència relativa a la recollida de contenidors de paper de destrucció certificada establerta
a l’annex I del Plec de prescripcions tècniques (freqüència mensual):
• Freqüència quinzenal: 2,5 punts
3.3. Per millorar la freqüència relativa a la recollida de contenidors de tòner certificada establerta a l’annex I
del Plec de prescripcions tècniques (freqüència trimestral):
• Freqüència bimensual: 2,5 punts
3.4. Per millorar la freqüència de la neteja a fons de taules i cadires establerta a l’annex I del Plec de
prescripcions tècniques (freqüència mensual):
• Freqüència quinzenal: 2,5 punts
• Freqüència setmanal : 5 punts
4. Millores de la retribució salarial de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte
en les diferents categories professionals, fins a 10 punts
Es valorarà la millora en la retribució salarial de les persones treballadores ocupades en l’execució del
contracte públic prenent com a referència les retribucions salarials establertes en el Conveni col·lectiu de
treball del sector de la neteja d’edificis i locals de Catalunya per als anys 2017 a 2021 (codi de conveni
79002415012005), publicat al DOGC de 3 de setembre de 2018, que l’empresa licitadora proposa aplicar a
les persones que executin el contracte considerant la plantilla màxima estimada amb les següents categories
professionals:
▪

Netejador/a del Grup 4 Nivell IV amb 100% de dedicació

Es valorarà la millora en la retribució salarial de les persones treballadores que executen el contracte públic
sobre el salari base establert a l’esmentat conveni una vegada incorporats els increments salarials pactats en
les successives revisions del conveni, sense que aquesta millora vagi en detriment dels altres conceptes
retributius establerts en el mateix.
La puntuació d’aquesta clàusula s’atorgarà únicament a aquelles ofertes que proposin per a la totalitat de les
persones ocupades en l’execució del contracte un increment salarial igual o superior al tingut en compte per
l’elaboració dels costos directes del present plec, respecte de totes les categories professionals de referència,
sent proporcional la puntuació a la resta d’ofertes, seguint la següent fórmula:
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Punts =

% increment aplicat en l'oferta que es valora
% increment màxim aplicat

x puntuació màxima

Aquest percentatge d’increment salarial ha de ser d’aplicació des del primer dia de contracte i s’ha de mantenir
durant tota la seva vigència i les seves possibles pròrrogues.
5. Neteja a fons addicional de lavabos, fins a 10 punts.
La neteja a fons addicional dels lavabos inclourà tots els lavabos objecte del contracte.
La neteja a fons inclourà:
a) la neteja dels inodors, urinaris, rentamans i altres sanitaris que hagin instal·lats. També inclourà la
neteja dels terres, portes, parets, sostres i els dispensadors de sabó i paper eixugamans (5 punts).
b) S’hauran de fer els tractament en els interiors i colzes dels inodors utilitzant detergents àcids per a
l’eliminació de residus minerals, la neteja dels difusors d’aixetes i urinaris amb productes anticalcaris
i amb una dissolució d’aigua amb lleixiu. També s’inclouran els tractaments desinfectants i
desodoritzant necessaris per a eliminar qualsevol olor romanent (5 punts).
6. Oferta de tecnologies de seguiment i control d’horaris, 10 punts.
Es valorarà amb 10 punts a l’empresa que ofereixi un sistema de control online que permeti accedir via web a
la consulta dels marcatges.
7. Millora en la supervisió del servei, fins a 5 punts.
Es valorarà amb 5 punts l’aportació de 2 hores més de supervisió del servei, al marge de les indicades en la
clàusula 9.3 del Plec de prescripcions tècniques (4 hores setmanals de supervisió).
Criteris de desempat: En cas d’empat en la puntuació total entre dues o més empreses licitadores s’aplicaran
els següents criteris de desempat, tenint en compte com a data del compliment efectiu del fet de desempat el
venciment del termini de presentació d'ofertes:
• En primer lloc, les proposicions presentades per aquelles empreses que tinguin a la plantilla un major
percentatge de persones treballadores amb discapacitat o en situació d'exclusió social.
• En segon lloc, el major nombre de personal fix amb discapacitat en plantilla.
• En tercer lloc, les empreses licitadores amb menor percentatge de contractes temporals a la plantilla de
cadascuna de les empreses.
En cas que l'aplicació d’aquests criteris no doni lloc a desempat es dirimirà mitjançant sorteig
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13. JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ.
Els criteris d’adjudicació que s’han considerat adequats per a adjudicar aquest contracte són:
•
•
•

•

L’oferta econòmica, per tal d’aconseguir el millor preu possible per a l’execució del servei
La millora de freqüències i la neteja a fons de lavabos, valorant una major eficàcia en l’execució dels
serveis.
La millora en la supervisió dels serveis i l’oferta de tecnologies de seguiment i control d’horaris,
valorant que un millor compromís de l’empresa en aquest sentit facilita el control i seguiment de
l’execució del contracte per part del responsable del contracte de l’IMHAB.
La presentació d’un pla de formació en aspectes ambientals, sanitaris relacionats amb la COVID-19 i
de prevenció de riscos associats, valora que una major formació del personal que executarà el
contracte en aquestes matèries millora la qualitat del servei, mitjançant una major eficàcia i eficiència
de caràcter ambiental en l’execució dels serveis de neteja objecte del contracte, atenent al fet bàsic
que els espais de neteja són les Oficines d’Habitatge, lloc de trobada de les persones treballadores i
de les persones usuàries que en fan ús del servei.

14. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ PER A CONSIDERACIONS DE TIPUS SOCIAL.
En aplicació del Decret d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona de 24 d’abril de 2017 sobre contractació
pública responsable:
1. Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el
període contractual
2. Conciliació del temps laboral, personal i familiar
3. Pla d’igualtat o mesures d’igualtat
4. Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe
5. Pagament del preu a les empreses subcontractades
6. Acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades
7. No admissió de pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament establert
per l’Ajuntament de Barcelona per a la contractista

15. CAUSES DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE.
No es preveu cap causa de modificació del contracte.

16. SUBCONTRACTACIÓ.
En aquest contracte es permet la subcontractació. Cap de les tasques objecte d’aquest contracte haurà de
ser executada directament per la contractista.
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17. CESSIÓ DEL CONTRACTE.
En aquest contracte es permet la cessió.

18. REVISIÓ DE PREUS.
D’acord amb la previsió de l’art. 103 de la LCSP en aquest contracte no es preveu la revisió de preus durant
la seva durada.

19. CODI CPV.
90919200-4 Serveis de neteja d’oficines.

20. SUBROGACIÓ
D'acord amb la previsió de l'article 130 LCSP, en l'annex 2 del plec de prescripcions tècniques s'informa de
les condicions de les persones treballadores que en aquests moments estan executant el contracte i que
puguin ser afectades per la subrogació de la plantilla als efectes d'una exacta informació dels costos laborals
i tot d'acord amb la informació facilitada per les actuals empreses prestadores del servei.

Barcelona, 1 de març de 2022

Carme Blasi Carrera
Coordinadora Xarxa Oficines d’Habitatge
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