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Núm. expedient.: X2022000822

_____________________________________________________________________________
Plec de clàusules administratives particulars que regiran la contractació dels serveis de
vigilància i seguretat per l’assentament i control del mercat setmanal d’Anglès, mitjançant
procediment obert simplificat abreujat
_____________________________________________________________________________
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1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ:
1.1) Definició de l'objecte del contracte
Objecte:
L’objecte del contracte és la prestació del servei de seguretat i vigilància per l’assentament
i control del mercat setmanal que té lloc a la Plaça dels Palillos d’Anglès cada diumenge
─sens perjudici de que pugui ser reubicat en cas de necessitat o conveniència per part de
l’Ajuntament d’Anglès, la qual cosa serà comunicada a l’adjudicatari amb una antelació
mínima de 48 h.─.
La prestació d’aquest servei comprèn, amb caràcter general, les següents tasques ─que,
en tot cas seran detallades i matisades al Plec de Prescripcions Tècniques (d’ara endavant,
el “PPT”)─:
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(i)
(ii)
(iii)
(iv)

dur a terme les tasques de vigilància i seguretat al mercat setmanal d’Anglès;
coordinar el mercat;
realitzar les rondes pertinents a l’àrea que ocupi el mercat;
delimitar de l’àrea del mercat mitjançant la col·locació de tanques a fi d’evitar l’entrada
de cotxes a la zona del mercat ─ja que l’espai on s’ubica el mercat s’utilitza
habitualment com a aparcament─;
(v) contactar amb la Policia Local en cas que hi hagi vehicles ocupant l’àrea reservada pel
mercat;
(vi) rebre els paradistes, acompanyar-los al seu lloc segons disposa el plànol orientatiu
facilitat per l’Ajuntament d’Anglès, i comprovar que consten a la llista facilitada per
l’Ajuntament d’Anglès ─tot duent a terme el registre corresponent─, i procurar que
disposen de l’espai necessari ─segons el plànol orientatiu facilitat per l’Ajuntament
d’Anglès─;
(vii) reubicar els paradistes en cas que l’espai que tenen reservat estigui ocupat per
vehicles;
(viii) facilitar els contenidors d’orgànica a les parades que ho necessitin;
(ix) vetllar pel bon funcionament del mercat i coordinar les actuacions de muntatge de les
parades dels marxants a fi d’evitar possibles incidents;
(x) supervisar les tasques de desmuntatge per part dels marxants i de neteja per part del
servei de neteja contractat per l’Ajuntament d’Anglès;
(xi) retirar els contenidors repartits a primera hora i retornar-los al punt inicial;
(xii) en el marc del desmuntatge i recollida, es requereix especial atenció en la vigilància i
seguretat, ja que la casuística recent posa de manifest que cal prestar atenció a la
possible ocurrència de furts;
(xiii) retirar les tanques col·locades inicialment per delimitar l’espai.
L’adjudicatari elaborarà mensualment un informe relatiu al funcionament i les incidències
al llarg de les diferents jornades de mercat que s’hagin dut a terme.
Codi de l’expedient: X2022000822
Codi CPV:
79714000-2: serveis de vigilància.
79710000-4: serveis de seguretat.
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Divisió en lots: No.
D’acord amb el que disposa l’article 99.3.b) de la LCSP, la divisió del contracte en lots
impediria i dificultaria de forma innecessària i des d’un punt de vista tècnic la seva correcta
execució.
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la
justificació del procediment i dels criteris d’adjudicació, així com la resta de requeriments
recollits a la LCSP, consten acreditats a l’informe justificatiu de la necessitat de contractar.
1.3) Naturalesa i règim jurídic del contracte
El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules
administratives i pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es
consideren part integrant del contracte.
A més, es regeix per la normativa en matèria de contractació pública continguda,
principalment, en les disposicions següents:
a)
b)
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c)
d)
e)

f)

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de Mesures Urgents en Matèria de Contractació
Pública.
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (d’ara endavant, el “RD
817/2009”).
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat
pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per
les disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, el “RGLCAP”).
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia
dels Drets Digitals, la normativa de desplegament i el Reglament (UE) 2016/679, del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
Ordre PDA/21/2019 de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de
notificacions electròniques de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic.

Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic
en l’àmbit de Catalunya i per la normativa sectorial que resulti d’aplicació.
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en el
seu defecte, les normes de dret privat.
En relació a la normativa sectorial, resulta d’aplicació:
1.
2.

Llei 5/2014, de 4 d’abril, de Seguretat Privada.
Reial Decret 2364/1994, de 9 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
Seguretat Privada.
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Conveni Col·lectiu Estatal d’Empreses de Seguretat (2022; codi de conveni núm.
99004615011982).

1.4) Jurisdicció competent
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes
d’aquest contracte seran resoltes per l’òrgan de contractació, els acords del qual posaran fi
a la via administrativa i seran immediatament executius. En contra d’ells es podrà
interposar recurs de reposició i recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que
disposa la normativa d’aplicació.
1.5) Òrgan de contractació
L’òrgan competent per efectuar la present contractació i tramitar l’e xpedient, de
conformitat amb la Disposició Addicional Segona de la LCSP, és la Junta de Govern Local,
d’acord amb la delegació de competències realitzada per l’Alcaldia mitjançant el Decret
núm. 814, de data 2 d’agost de 2021.
1.6) Pressupost base de licitació
Pressupost base de licitació: és de 15.916,24.- €, resultants d’un pressupost de
13.153,92.- € euros de principal més 2.762,32.- € d’IVA al tipus del 21%. Aquest és el límit
màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest contracte, pot comprometre l’ òrgan
de contractació, i constitueix el preu màxim que poden oferir les empreses que concorrin a
la licitació d’aquest contracte.
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Anualitat *
2022
2023
2024
Total

Preu
(inclou DG i BI)
3.288,48.- €
6.576,96.- €
3.288,48.- €
13.153,92.- €

IVA

Import total

690,58.- €
1.381,16.- €
690,58.- €
2.762,32.- €

3.979,06.- €
7.958,12.- €
3.979,06.- €
15.916,24.- €

*Es preveu iniciar el contracte el mes de juliol de 2022, per tant, el còmput per anualitats
es realitza de forma proporcional atenent a aquesta previsió. En qualsevol cas, els imports
indicats s’ajustaran en funció de la data d’inici de l’execució del contracte formalitzat.
Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte que integra el
contracte, i els preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos.
D’acord amb la previsió de la Disposició Addicional 33a de la LCSP, la quantia del
pressupost base es considera estimativa i té caràcter de pressupost màxim i limitatiu
d’aquest contracte, condicionat als dies efectius d’obertura del mercat setmanal, amb una
previsió inicial de 52 diumenges.
L’Ajuntament no està obligat a exhaurir el pressupost i l’empresa no tindrà dret a
indemnització si no s’esgota el preu del contracte.
El desglossament per anualitat exigible segons l’article 100 de la LCS P és el següent:
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Als efectes de determinar el pressupost base de licitació del contracte s’ha estimat que la
prestació dels serveis objecte d’aquest contracte es realitzarà en 294 hores anuals, tote s
en diumenge, de la qual cosa en resulta l’aplicació del plus de cap de setmana i festius de
0,87.- €/hora. D’aquest total de 294 hores, 26 hores es desenvoluparan en horari nocturn,
per tant, resulta d’aplicació el plus de nocturnitat de 1,07.- €/hora.
Els costs salarials estan formats per la suma del cost de la retribució anual de la persona
encarregada de les tasques del servei segons conveni i la quota de Seguretat Social a
càrrec de l’empresa. Al respecte, destacar que:
(i)

s’ha aplicat el Conveni Col·lectiu Estatal d’Empreses de Seguretat vigent per l’any
2022 (codi de Conveni núm. 99004615011982).
(ii) s’ha determinat que la categoria idònia és la de vigilant de seguretat.
(iii) el cost de la Seguretat Social a càrrec de l’empresa per treballador/a seria d’un 3 3%
de la base de cotització.
La despesa destinada a aquesta contractació constava prevista al pressupost aprovat pel
2022, i la despesa que s’estableix per l’any 2022 s’ajusta al que es va aprovar.
Determinació del preu: preu unitari; el preu es determina per unitat de temps, és a dir, preu
per hora de prestació del servei, de manera que la valoració total (pressupost base de
licitació) s’efectua aplicant aquests preus unitaris al nombre d’hores de prestació de
serveis anuals, de conformitat amb el que disposa l’article 102.4 de la LCSP.
La previsió anual d’hores de prestació del servei és de 294 hores; i el preu/hora es
diferencia entre si el servei es presta durant l’horari diürn o nocturn ─considerant sempre
que el servei es presta en festiu─, tal com es detalla a continuació:
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Previsió anual d’hores
Preu unitari

Horari diürn
268 hores
22,12362.- €/hora + IVA
(DG i BI inclosos)

Horari nocturn
26 hores
24,91654.- €/hora + IVA
exclòs (DG i BI inclosos)

1.7) Existència de crèdit
Aplicació pressupostària:
Any

Aplicació

Import (IVA inclòs)

2022

4313 22600

3.979,06.- €

2022

*

7.958,12.- €

2023

*

3.979,06.- €
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Increment del 10% d’unitats:
Any

Aplicació

Import (IVA inclòs)

2022

4313 22600

397,91.- €

2022

*

795,81.- €

2023

*

397,91.- €

*D’acord amb l’article 174.1 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, l’autorització o
realització de les despeses de caràcter plurianual, es subordinarà al crèdit que per a cada
exercici autoritzin els respectius pressupostos. Pel que cal condicionar la despesa a
l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost per a les anualitats que
correspongui.
El contracte restarà sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i
suficient per al finançament en cada un dels exercicis pressupostaris als quals s’imputa la
despesa de les obligacions que se’n derivin.
Expedient d’abast plurianual: Sí.
Distribució de les anualitats:
Anualitat
2022*
2023
2024
2025
2026*
Total

Preu
3.288,48.- €
6.576,96.- €
6.576,96.- €
6.576,96.- €
3.288,48.- €
26.307,84.- €

IVA
690,58.- €
1.381,16.- €
1.381,16.- €
1.381,16.- €
690,58.- €
5.524,64.- €

Import total
3.979,06.- €
7.958,12.- €
7.958,12.- €
7.958,12.- €
3.979,06.- €
31.832,48.- €

ÒRGAN

EXPEDIENT

PLEC_CLAUS

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

X2022000822

Codi Segur de Verificació: b8917f63-cf64-4b99-bd10-b3bdfaec050c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2022_17517403
Data d'impressió: 23/06/2022 15:29:25
Pàgina 9 de 32

SIGNATURES

Ìb8917f63-cf64-4b99-bd10-b3bdfaec050cDÎ

DOCUMENT

1.- Anna Jornet Puig (SIG) (Tècnica de Projectes), 15/06/2022 13:02

* Es preveu iniciar el contracte el mes de juliol de 2022. Per tant, pel que fa a la primera i
última anualitats es computa la part proporcional atenent a la durada del contracte i la
pròrroga prevista.
La segona part proporcional de l’anualitat 2024 i fins el 2026 corresponen a la pròrroga
prevista.
1.8) Durada del contracte i possibles pròrrogues
Termini de durada: 2 anys.
Possibilitat de pròrrogues i termini: Sí. Aquest contracte pot ser objecte d’una pròrroga de
dos (2) anys de durada i, per tant, la seva durada màxima pot ser de quatre (4) anys.
L’òrgan de contractació acordarà la pròrroga, que serà obligatòria per a l’adjudicatari,
sempre que es faci el preavís amb 2 mesos d’antelació a la finalització del termini de
durada del contracte. En cap cas es pot produir la pròrroga pel consentiment tàcit de les
parts.
La voluntat de l’òrgan de contractació de no prorrogar el contracte no originarà cap tipus de
responsabilitat per danys i perjudicis a favor de l’adjudicatari.
1.9) Valor estimat
El valor estimat del contracte és de 26.307,84.- €, IVA exclòs, d’acord amb el que disposa
l’article 101 de la LCSP.
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Càlcul del valor estimat:

LOT
Únic

Import sense IVA Modificacions
(2 anys)
previstes
13.153,92.- €
-

Pròrroga
(2 anys)
13.153,92.- €

Valor estimat del
contracte
26.307,84.- €

1.10) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària, no està subjecta a regulació
harmonitzada i no és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, i es durà a
terme mitjançant procediment obert simplif icat abreujat amb una pluralitat de criteris
d’adjudicació, en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 159.6 i concordants de
la LCSP.
1.11) Perfil del Contractant
Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació
s’ha d’accedir al Perfil del Contractant a través de l’adreça següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDeta
il&idCap=2954452&cap=Ajuntament%20d%27Angl%E8s
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de Sobre Digital, les empreses
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran
un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de

ÒRGAN

EXPEDIENT

PLEC_CLAUS

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

X2022000822

Codi Segur de Verificació: b8917f63-cf64-4b99-bd10-b3bdfaec050c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2022_17517403
Data d'impressió: 23/06/2022 15:29:25
Pàgina 10 de 32

SIGNATURES

Ìb8917f63-cf64-4b99-bd10-b3bdfaec050cDÎ

DOCUMENT

1.- Anna Jornet Puig (SIG) (Tècnica de Projectes), 15/06/2022 13:02

l’oferta. Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari
d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les
que designin en la declaració responsable per rebre els avisos de notificacions i
comunicacions mitjançant l’e-NOTUM.
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès
que l’enllaç que conté el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per
presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en
format electrònic en el sobre únic.
1.12) Presentació de pro posicions
El termini per presentar proposicions serà de 10 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la
publicació de l’anunci de licitació en el perfil del contractant.
El termini per presentar ofertes finalitzarà a les 23:59:59 hores del darrer dia de termini,
de manera que les ofertes rebudes amb posterioritat (és a dir, a les 00:00:00 hores en
endavant) es consideraran extemporànies.
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Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de licitació
mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública de Catalunya, accessible des del Perfil del Contractant, tal com s’indica a la
Clàusula 1.11 del present plec.
Per participar en aquesta licitació, s’haurà d’estar prèviament inscrit al Registre Oficial de
Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o al Registre de Licitadors de la
Generalitat de Catalunya .
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores
que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi
part de la licitació. Amb aquesta paraula clau es xifrarà la documentació en el moment de
l’enviament de les ofertes. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza
mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal
tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden
ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les
empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les
contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les of ertes i, per tant,
per l’accés al seu contingut.
L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic
assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a
l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que
correspongui.
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de
desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que
garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la
Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes. L’espai virtual
securitzat es considera una “caixa forta virtual” que compleix amb els requisits de
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seguretat i garantia de no accessibilitat establerts en la Disposició Addicional Dissetena de
la LCSP.
Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores
després de finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir dins
del termini establert abans de l’obertura del primer sobre xifrat.
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al
contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre
Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció
per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien
durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar
la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver
introduït l’empresa la paraula clau.
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que
la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment en
què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.
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D’acord amb el que disposa l’Apartat 1.h de la Disposició Addicional Setzena de la LCSP,
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de Sobre Digital es podrà fer en dues fases,
transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini
de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva
presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de l’oferta
pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta
segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada.
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat
l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels
fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal
assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies,
encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que
és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes
trameses en dues fases.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un
virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les
empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar
documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració
no pugui accedir al contingut d’aquests.
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en
blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació
valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques
respecte de la participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de
la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de
tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà
acordar l’exclusió de l’empresa.
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Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents
electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en
cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular
aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà
per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport
físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. Així mateix,
cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat
documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica en
aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de
poder garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació.
Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es
troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública, a l’adreça web següent: Sobre Digital (gencat.cat)
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L’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per
aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en
diverses parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus
winzip o winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els
arxius resultants de la partició s’incorporen en l’apartat d’altra documentació numerats
(part 1 de 2, part 2 de 2).
En cas que comprimir o dividir l’arxiu sigui inviable per la mida dels arxius –com per
exemple vídeos– les empreses licitadores han de seleccionar l’arxiu de més de 25 Mb no
partible sense clicar al botó “xifrar i desar” i, un cop preparada tota l’oferta normalment i
tenint l’arxiu de més de 25 Mb i no partible seleccionat però no enviat, han de generar el
resum que conté totes les empremtes electròniques adjuntes i enviar-lo. Les empreses que
han optat per aquesta opció han d’aportar l’arxiu en un suport electrònic físic (USB), de
manera que l’òrgan de contractació o la mesa podrà comprovar la coincidència de les
empremtes electròniques dels documents aportats en aquest suport físic electrònic amb
les dels documents seleccionats en l’oferta presentada.
Les persones interessades en el procediment de licitació poden dirigir-se a l’òrgan de
contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de
documentació, a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai
virtual de la licitació. Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través
del tauler esmentat, residenciat en el perfil del contractant de l’òrgan de contractació.
Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per
part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com del plec de
prescripcions tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per
consultar les dades que recullen el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya o el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del
Sector Públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió
Europea.
Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure
cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió
temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la inadmissió de totes les propostes
per ella subscrites.
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La documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, signada electrònicament, en un únic sobre digital, en els termes següents:
SOBRE ÚNIC DIGITAL:
Contindrà: (i) la Declaració Responsable de compliment de les condicions establertes
legalment per a contractar amb l’Administració que s’adjunta com a Annex 1; (ii) el
Compromís d’Adscripció de Mitjans Personals i Materials a l’Execució del Contracte que
s’adjunta com a Annex 3; (iii) si s’escau, el Compromís d’Adscripció de Mitjans Externs que
s’adjunta com a Annex 4; i (iv)i la proposició avaluable mitjançant criteris automàtics ,
d’acord amb el model que consta com a Annex 2.
Les condicions establertes legalment per a contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la
perfecció del contracte, d’acord amb el que disposa l’article 140.4 de la LCSP.
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol
moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi sigui
requerida, sens perjudici d’allò establert a la clàusula 1.18) del present Plec.
1.13) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera i
professional o tècnica i altres requeriments
a)

Solvència econòmica i finance ra:
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El criteri mínim de solvència econòmica i financera que han de complir els licitadors és
el següent:
CRITERI: El criteri per a l’acreditació de la solvència econòmica i financera serà el
volum anual de negocis del licitador que, referit al millor exercici dins dels tres últims
disponibles conclosos, haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del
contracte. En el cas que la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa
licitadora o contractista individual sigui inferior a tres anys, el volum anual de negocis
es podrà referir al període efectiu d’activitat de l’empresa. En el cas que aquesta data
sigui inferior a un any, el càlcul podrà ser proporcional.
IMPORT MÍNIM: igual o superior a 39.461,76.- € (26.307,84.- € x 1’5 = 39.461,76.- €,
IVA exclòs).
Mitjà d’acreditació: D’acord amb la regulació del tipus de procediment, el licitador està
exempt d’acreditar la solvència econòmica i financera.
b)

Solvència professional o tècnica:
a)

Estar autoritzats com a empreses de seguretat privada i inscrits al Registre
corresponent del Departament d’Interior en tant que prestadors de les activitats
de seguretat privada establertes a l’article 5.1 de la Llei 5/2014, de 4 d’abril, de
Seguretat Privada. Mitjà d’acreditació: declaració responsable (Annex 1).

b)

Adscripció de mitjans personals a l’execució del contracte: equip mínim adscrit a
l’execució del contracte
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CRITERI: Les empreses hauran de disposar d’una estructura empresarial
adequada per a l’execució del contracte corresponent i adscriure a l’execució del
contracte els mitjans personals, tècnics i/o materials suficients per a satisfer-lo
correctament, ja sigui amb personal propi o subcontractat. Entre el personal hi
haurà, com a mínim, el següent professional (equip mínim):


Un/a vigilant/a de seguretat amb una antiguitat mínima a l’empresa de 2
anys, que hagi rebut la formació específica del lloc de treball que
desenvolupa i la formació general en matèria de seguretat i salut en el lloc de
treball.

Mitjà d’acreditació: D’acord amb la regulació del tipus de procediment, el licitador
està exempt d’acreditar la solvència tècnica o professional. No obstant, cal
presentar una declaració responsable en la que es detalli la relació mínima del
personal tècnic o unitats tècniques, integrades o no a l’empresa, dels que es
disposi per executar el contracte.
L’empresa adjudicatària no podrà substituir cap membre de l’equip mínim ofert
sense la conformitat prèvia per escrit de l’Ajuntament d’Anglès. En aquest cas,
l’empresa haurà de comunicar la substitució o modificació de l’equip mínim amb
una antelació mínim d’una setmana, i el nou coordinador proposat haurà de
comptar amb la titulació i experiència requerides a la licitació.
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En els casos de substitució per vacances, malaltia, formació, etc, les persones
substitutes hauran de disposar d’aquest mateix perfil professional.
D’acord amb allò establert a l’article 76.2 de la LCSP, a la declaració responsable
s’ha de fer constar que l’empresa licitadora assumeix el compromís d’adscriure a
l’execució del contracte els mitjans personals i materials suficients per a una
satisfactòria execució del contracte. Aquest compromís s’integrarà en el contracte
i, per tant, tindrà atribuït el caràcter d’obligació essencial del contracte als efectes
que preveu l’article 211 de la LCSP.
1.14) Criteris d'adjudicació
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació
qualitat-preu seran els que s'indiquen a continuació, d’acord amb la ponderació que es
detalla per a cadascun d’ells:
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ avaluables de FORMA AUTOMÀTICA (màxim de 100 punts):
Preu ofertat
S’avaluarà mitjançant la fórmula següent: LINEAL QUALITATIVA

Fins a 45 punts
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punts de l’oferta i
punts del criteri preu
preu de l’oferta i
preu de la millor oferta
import de licitació
Aquesta fórmula està pensada per establir-se en licitacions on els
aspectes qualitatius de la prestació són rellevants (àmbit social, serveis
de caràcter intel·lectual...) i es vol desincentivar la competitivitat entre els
licitadors en el criteri preu per centrar-la en altres criteris d’adjudicació de
qualitat. La fórmula atorga la màxima puntuació a la millor oferta i apropa
les puntuacions entre elles respecte de les altres fórmules. Aquesta
fórmula estableix que la diferència de punts atorgats a dues ofertes és
proporcional a la diferència de les seves baixes.
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D’una banda, cal indicar l’import total de l’oferta ─que pot ser igual o
inferior al preu de licitació─. D’altra banda, cal detallar també els preus
unitaris oferts ─que poden ser iguals o inferiors als preus per hora que
consten especificats anteriorment, i que es poden expressar amb un
màxim de dues xifres decimals─. L’import total de l’oferta ha de coincidir
amb la suma dels preus unitaris oferts ─atenent al nombre d’hores
previstes per a l’execució del contracte, és a dir, un total de 536 hores en
horari festiu diürn per les 2 anualitats més un total de 52 hores en horari
festiu nocturn per les 2 anualitats─.
No es pot presentar un preu/hora per sota del conveni col·lectiu
d’aplicació.

Qualificació i formació del personal adscrit al contracte (millora) Fins a 40 punts
S’atorgaran un màxim de 10 punts per cadascuna de les qualificacions i/o
formacions específiques següents realitzades pel personal tècnic que
s’adscrigui a l’execució del contracte:
a) Formació derivada de la implantació del Pla d’Igualtat. La durada
d’aquesta formació ha de ser d’un mínim de 10 hores.
b) Formació en tècniques de primers auxilis. La durada d’aquesta
formació ha de ser d’un mínim de 20 hores.
c) Formació en relació a la gestió de conflictes. La durada d’aquesta
formació ha de ser d’un mínim de 10 hores.
d) Formació en tècniques d’autocontrol. La durada d’aquesta
formació ha de ser d’un mínim de 10 hores.
S’haurà d’acreditar l’experiència del vigilant adscrit a l’execució del
contracte mitjançant l’aportació d’un document indicant les seves dades,
el seu currículum i l’acreditació de la formació indicada anteriorment, tot
especificant la durada de la formació.
Es valoraran les qualificacions i formacions realitzades fins a aconseguir
el màxim de 40 punts.
En cas de no acreditar la realització de cap de les formacions indicades
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per part del personal adscrit a l’execució del contracte ni de la seva
durada mínima s’atorgaran 0 punts.
En cas de que el personal de diverses empreses licitadores disposi de les
formacions indicades, i sempre que s’iguali o superi la duració mínima
establerta per a cadascuna d’elles, s’atorgaran 10 punts a qui hagi
realitzat més hores de formació, 5 punts a la segona, i 2,5 a la resta. En
cas d’empat pel que fa al nombre d’hores de la formació específica,
s’atorgaran els mateixos punts a ambdues empreses.

Antiguitat del personal adscrit al contracte (millora)

Fins a 15 punts

S’atorgaran 5 punts per cada any d’antiguitat addicional a l’empresa del
personal tècnic que s’adscrigui a l’execució del contracte (a comptar des
dels 2 anys obligatoris; es valoraran els anys d’antiguitat fins a aconseguir
el màxim de 15 punts per 3 anys d’antiguitat addicionals).
Si el personal que s’adscriu a l’execució del contracte només té els dos
anys d’antiguitat a l’empresa obligatoris s’atorgaran 0 punts.

1.15) Criteris de desempat
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D’acord amb el que disposa l’article 147.2 de la LSCP, l’empat entre diverses ofertes
després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació del contracte es resoldrà mitjançant
l’aplicació per ordre dels criteris socials següents, referits al moment de finalitzar el termini
de presentació d’ofertes:
a)

Percentatge superior 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.

b)

Percentatge inferior de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les
empreses.

c)

Percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les
empreses.

d)

El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no haig donat lloc a un
desempat.

1.16) Termini per a l’adjudica ció
L’adjudicació es realitzarà dins el termini de 15 dies a comptar des de la data d’obertura
de les ofertes rebudes.
1.17) Variants
Els licitadors no podran presentar variants en les seves ofertes.
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1.18) Ofertes anormalment baixes
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o temeraris s’ha de dur a
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació:
a.

Si concorre una empresa licitadora, es considera que l’oferta és anormal si compleix el
criteri següent:


b.

Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi
el criteri següent:


c.

Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.

Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris
d’adjudicació avaluables de forma automàtica sigui superior/inferior en més de
25 unitats percentuals a l’altra oferta.

Si concorren tres empreses licitadores o més, es considera oferta anormal la que
compleixi un dels dos criteris se güents:




Que la puntuació de la oferta sigui superior/inferior en més de 25 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de totes les puntuacions. No obstant això, per
al còmput de la mitjana s'ha d'excloure l'oferta que sigui d'una quantia més
elevada quan sigui superior en més de 25 unitats percentuals a la mitjana.
En qualsevol cas, es considera desproporcionada la baixa superior a 25 unitats
percentuals.
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1.19) Garantia provisional
No procedeix la constitució de garantia provisional, en tractar-se d’un procediment obert
simplificat sumari.
1.20) Garantia definitiva
No procedeix la constitució de garantia definitiva en tractar-se d’un procediment obert
simplificat abreujat.
1.21) Presentació de documentació
El licitador proposat com a adjudicatari, abans de l’adjudicació i dins del termini de 7 dies
hàbils comptadors des de la data d’enviament del requeriment electrònic que preveu
l’article 159.4 de la LCSP haurà de presentar els documents següents:
a)

La documentació acreditativa de totes les circumstàncies consignades en les
declaracions i Annexes aportats i la resta que sigui exigible.

En ser obligatòria la inscripció al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del
Sector Públic o al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores, el licitador proposat com a
adjudicatari restarà eximit de presentar la documentació relativa als requisits previs per a
contractar amb l’Administració si aquesta documentació consta en algun dels dits
Registres.
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En cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el licitador
ha retirat la seva oferta i es procedirà en els termes assenyalats a l’article 159.4.f).4º de la
LCSP.
1.22) Mesa de contractació
La Mesa de contractació queda integrada pels membres següents:
President/a:

Regidor/a o persona en qui delegui

Vocals:

Secretària Municipal o persona en qui delegui
Tècnic/a d’Administració General o persona en qui delegui
Interventora o persona en qui delegui

Secretari/a:

Funcionari/a o persona en qui delegui

1.23) Formalització del contracte
La formalització s’entendrà efectuada mitjançant signatura d’acceptació de l’adjudicació
per part del contractista proposat, que haurà de tenir lloc dins el termini de 15 dies hàbils,
a comptar des del següent a la remissió de la notificació de l’adjudicació.
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En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses, aquesta haurà d’estar
formalment constituïda abans de l’acceptació de l’adjudicació.
Si, per causes imputables a l’adjudicatari, el contracte no es formalitza mitjançant
l’acceptació de l’adjudicació en el termini assenyalat, es procedirà a imposar una penalitat
equivalent al 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, de conformitat amb el que
disposa l’article 153.4 de la LCSP.
2)

DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ:

2.1) Drets i obligacions de les parts
Els drets i les obligacions de les parts seran aquells que resultin de la documentació
contractual i la normativa aplicable i, en particular, els següents:
- El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació
contractual amb l’Ajuntament d’Anglès, als principis ètics i a les regles de conducta que
permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’imparcialitat i d’integritat,
d’objectivitat i de transparència. En particular, s’obliga a:
 Facilitar a l’Ajuntament d’Anglès la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern i
qualsevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent.
 Comunicar a l’Ajuntament d’Anglès les possibles situacions de conflicte d’interessos o
d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o indirectament,
a la present contractació i puguin posar en risc l’interès públic.
Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al servei de
l’òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment
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de licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directa o indirectament un interès
financer, econòmic o personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat
i independència en el context de dit procediment de licitació.
 Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica
corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes previstos en el
Codi Penal vigent en cada moment.
- El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació
amb els seus subcontractistes o subministradors en els termes de l’article 217 de la
LCSP.
2.2) Condicions especials d’execució
S'estableixen les següents condicions especials d'execució del contracte, d'acord amb el
que disposar l'article 202 de la LCSP:
-

Amb posterioritat a la presentació de l’oferta, i durant tota l’execució del contracte,
no s’admetrà cap canvi en el quadre del personal proposat per a l’execució del
contracte sense autorització prèvia de l’Ajuntament d’Anglès, i en tot cas haurà de
tenir la mateixa experiència que la justificada i valorada per aquesta Corporació.

-

L’empresa contractista s’obliga a que els salaris de les persones adscrites a
l’execució del contracte siguin iguals per a dones i homes en aquelles
categories/grups professionals equivalents. A efectes de comprovació, el
contractista haurà de remetre a l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti,
una declaració on constin les dades que permetin comprovar aquest compliment.
Aquesta obligació es considera essencial i el seu incompliment, durant dos mesos
seguits, serà motiu de rescissió del contracte.

-

Durant tota l’execució del contracte, el contractista complirà, com a mínim, el
disposat en els col·lectius sectorials i territorials aplicables, llevat que l’empresa
disposi de conveni propi que fixi unes condicions laborals millors per als seus
treballadors.

El responsable del contracte podrà requerir en tot moment a l’adjudicatària per tal que
declari formalment que ha complert amb les expressades obligacions.
Així mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de contractació, en el seu cas, podran
requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que informin al respecte
de l’esmentat compliment.
2.3) Modificació del contracte
El contracte no es podrà modificar.
No tindrà la consideració de modificació contractual la variació que durant l’execució
correcta de la prestació es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment
executades sobre les que preveu el contracte, les quals es poden recollir en la liquidació,
sempre que no representin un increment de la despesa superior al 10% del preu de
contracte.
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2.4) Règim de pagament
El contractista presentarà factures mensuals.
El pagament es realitzarà per l’Ajuntament d’Anglès, en els terminis establerts en l’article
198.4 de la LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents de
cotització del personal destinat a l'execució del contracte, als efectes de comprovar que es
troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social.
El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de f actura expedida
d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions
establertes en l’article 198 de la LCSP.
D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’Impuls de la Factura
Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures en el Sector Públic, les factures
s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, i han
d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de contractació.
El format de factura electrònica és el format “facturae”. Aquest format es troba descrit
mitjançant un esquema XSD. XML schema definition a www.facturae.es, ajustant-se el
format de signatura electrònica a l’especificació XML-Advanced Electronic Signatures
(XAdES), ETSI TS 101 903.
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El lliurament de les factures s’efectuarà a través del e.FACT, bé utilitzant la bústia de
lliurament de factures accessible des de la seu electrònica d’aquesta administració, o bé a
través de les plataformes de facturació electrònica adherides al servei e-FACT que trobareu
detallades a l’adreça electrònica https://www.seu-e.cat/ca/web/angles/govern-obert-itransparencia/serveis-i-tramits/tramits/factures-electroniques.
Als efectes de la factura electrònica, informar que el CODI DIR3 de l’Ajuntament d’Anglès
és: LO1170084.
El contractista haurà de fer constar en les factures les dades identificadores de l’òrgan
administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública, les de l’òrgan de
contractació i les del destinatari.
En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les
condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent
pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la qual s’estableixen Mesures de Lluita contra la Morositat en les Operacions
Comercials.
El contractista podrà prestar els serveis amb major celeritat de l’establerta en el contracte.
Tanmateix, no tindrà dret a percebre en cada any, qualsevol que sigui l’import del què s’ha
executat o de les certificacions expedides, major quantitat que la consignada a l’anualitat
corresponent, afectada pel coeficient d’adjudicació.
El contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions
establerts a l’article 200 de la LCSP.
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2.5) Revisió de preus
No s’admet la revisió de preus.
2.6) Penalitats
El contractista queda obligat al compliment del termini d’execució total del contracte en els
termes previstos en el Plec. El règim de penalitats per demora serà el previst a l’article 193 de
la LCSP.
Es consideraran infraccions a efectes contractuals, totes les actuacions i omissions del
contractista tipificades com segueixen i que comportin un perjudici o una pèrdua en relació a
les exigències especificades en aquest plec i en la documentació tècnica.
Els incompliments defectuosos i els incompliments de les obligacions contractuals imputables
al contractista durant la vigència del contracte són classificades com a infraccions molt greus,
greus i lleus.
a)
-
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b)
-

-

-

Infraccions molt greus:
L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral
establertes pel dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o
per les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que
vinculen l’Estat i en particular dels establerts a l’Annex V del la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Impedir o dificultar les tasques de supervisió i control del servei per part del
responsable del contracte, o bé realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
Realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir,
restringir o falsejar la competència, com per exemple els comportaments
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació
d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
Reincidència en la comissió de tres faltes greus.
Infraccions greus:
Desobediència en les indicacions efectuades pel responsable del contracte en
relació a la prestació.
No posar en coneixement del responsable del contracte prèviament a la
celebració de qualsevol acte de publicitat o difusió de l’empresa adjudicatària
relativa a l’objecte d’aquest contracte.
No observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
No respectar els acords i les normes de confidencialitat.
No col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi
per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment
facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la
legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als
adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència, sens
perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de
forma directa per previsió legal.
Incompliment de les condicions especials d’execució per part del contractista
sense justificació.
L’impagament de fins a dues mensualitats, durant l’execució del contracte, dels
salaris per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en la
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1.- Anna Jornet Puig (SIG) (Tècnica de Projectes), 15/06/2022 13:02

prestació.
L’aplicació greu i dolosa, per part del contractista, de condicions salarials inferiors
a les derivades de conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors que
estiguin participant en la prestació.
Reincidència en la comissió de tres faltes lleus.
Infraccions lleus:
No comunicar immediatament al responsable del contracte les deficiències o
irregularitats en la prestació del servei.
Incorreccions repetitives en la facturació per part del contractista.
Els retards reiterats en el pagament, durant l’execució del contracte, dels salaris
per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en la
prestació.
Aquells incompliments no previstos anteriorment i que suposin l’incompliment de
les obligacions o condicions establertes en aquest plec o el plec de prescripcions
tècniques.
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La comissió d’infraccions contractuals per part de l’empresa adjudicatària comportarà, previ
procediment sancionador contradictori instruït a l’efecte, la imposició de les següents
penalitats contractuals:
a)

Per infraccions molt greus :

-

Multa de 1.001 a 3.000 euros.

b)

Per infraccions greus :

-

Multa de 301 a 1.000 euros.

c)

Per infraccions lleus :

-

Multa de fins a 300 euros.

Per a la imposició de la multa corresponent, l’òrgan de contractació tindrà en consideració els
següents criteris de graduació:
-

La gravetat de la infracció comesa
La importància econòmica
L’existència d’intencionalitat
La naturalesa i grau dels perjudicis ocasionats
La reincidència, per incórrer, en el termini d’un any, en més d’un incompliment de la
mateixa naturalesa
El nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte
El benefici obtingut pel contractista.

2.7) Causes de resolució
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i
concordants de la LCSP, les següents:
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El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a contractar
amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 de la LCSP.
L’incompliment reiterat de les condicions especials d’execució sense justificació.
L’incompliment reiterat de les obligacions principals sense justificació.
Cedir el contracte o subcontractar amb tercers la prestació del servei, s ense el
consentiment de l’Ajuntament d’Anglès.

2.8) Termini de recepció de les prestacion s del contracte
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a comptar
des de la realització de l’objecte del contracte.
2.9) Termini de garantia del cont racte
Excepcionalment, no es fixa termini de garantia del contracte, donades les característiques
i la naturalesa de la present contractació.
2.10) Cessió
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui
cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia autorització
expressa de l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en l’article 214 de
la LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat.
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No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració
substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un
element essencial del contracte.
2.11) Subcontractació
El contractista podrà subcontractar vàlidament la realització parcial del contracte, fins al
25 % de l’import d’adjudicació, IVA exclòs, de conformitat amb els requisits assenyalats a
l’article 215 de la LCSP.
Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per escrit a l’Ajuntament
d’Anglès, després de l’adjudicació del contracte o a l’inici de la seva execució, la intenció
de celebrar subcontractes o qualsevol modificació d’aquesta, tot indicant la part de la
prestació a subcontractar i la seva identitat, les dades de contacte i els representats legals
del subcontractista així com justificant de l’aptitud d’aquest per executar-la de conformitat
amb l’establert per la normativa i el present plec i que no està incurs en cap supòsit de
prohibició per contractar.
2.12) Confidencialitat de la informació
D’acord amb l’article 133.2 de la LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte.
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del
coneixement de la informació de referència.
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De conformitat amb l’article 133.1 de la LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la
informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per
aquests com a confidencial.
2.13) Notificacions i ús de mitjans electrònics
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans
electrònics.
S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés al seu
contingut a través del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del Consorci de
l’Administració Oberta de Catalunya (AOC).
El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte s’indiqui, en
el qual s’informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà enviar un SMS, en cas que
s’hagi facilitat un número de telèfon mòbil.
Per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que ho vulguin
i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta
licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a
tal efecte es posa a disposició a l’adreça web del Perfil de Contractant de l’òrgan de
contractació, accessible a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la
Generalitat: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/angles
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Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques
de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta
licitació.
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a
conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es
realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta
licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis
electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de
publicació de la informació publicada, també es publicarà informació relativa tant a la
licitació, com al contracte.
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha
acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut 10 dies naturals sense que s’hagi
accedit al seu contingut.
L’ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions accessibles al
Perfil de Contractant.
2.14) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i
mediambientals del contractista
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral,
de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos laborals,
d'integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes,
fiscal, de protecció de dades personals tant nacional com de la Unió Europea, i en matèria
mediambiental.
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Seran d’obligat compliment les obligacions establertes al Plec de Prescripcions Tècniques.
2.15) Assegurances
S’exigeix a les empreses licitadores que disposin de l’assegurança prevista a la legislació
de seguretat privada ─art. 5.c) i corresponent annex del Reial Decret 2364/1994 que
aprova el Reglament de Seguretat Privada─.
2.16) Lloc de prestació del servei objecte del contracte
El lloc fixat per a la prestació dels serveis objecte del contracte és la Plaça dels Palillos del
municipi d’Anglès o, en cas de canvi d’ubicació de l’assentament del mercat, en el lloc
─dins el municipi d’Anglès─ que es comuniqui per part de l’Ajuntament a l’adjudicatari.
2.17) Responsable del contracte
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 de la LCSP,
a la Tècnica de Projectes de l’Ajuntament d’Anglès o persona en qui delegui.
El/ la responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir
en aquest procés de contractació com a licitador.
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin
capital aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin
representació legal ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin administradors.
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2.18) Prot ecció de dades de caràcter personal
Derivat de la prestació del servei objecte de la present licitació, l’adjudicatari tractarà les
dades personals responsables de l'Ajuntament d’Anglès amb l’única finalitat de prestar els
serveis objecte de la licitació.
El futur contractista, en tot cas, estarà obligat a sotmetre's a les normes nacionals i de
protecció de dades de la Unió Europea, i a aquest efecte se signarà el contracte
corresponent amb la finalitat de tractament.
Altra informació :
Informació General de l’òrgan de contractació
Carrer d’Avall, 29-31
17160 Anglès
Codi NUTS: ES512
Tel. 972 42 00 58
Consultes administratives:
Servei Tècnic
ajornet@angles.cat
Tel. 972 74 90 44
Consultes tècniques:
Departament de Secretaria
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Perfil del Contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/angles
Web institucional: www.angles.cat
Anglès, a la data de la signatura electrònica
Tècnica de Projectes
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ANNEX 1
DECLARACIÓ RESPONSABLE (sobre únic digital)
El Sr./La Sra.........................................., amb DNI/NIE núm......................, en nom propi/en
representació de l’empresa ....................................................................................., amb NIF
núm. ..............., en qualitat de ....................................., i segons escriptura pública
autoritzada davant Notari ........................................................., en data .............................., i
amb número de protocol ..............................., domiciliada a......................................., carrer
.........................................................,
núm..........
(persona
de
contacte:
...........................................; adreça de correu electrònic: ......................................................;
telèfon núm. ..............................), i als efectes de licitar a la present contractació amb
núm. d’expedient X2022000822 i relativa als serveis de vigilància i seguretat per
l’assentament i control del mercat setmanal d’Anglès,
DECLARA RESPONSABLEMENT:
- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per
representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i
no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als
articles 65 a 97 de la LCSP.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
- Que està inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de
l’Administració General de l’Estat i que les dades que hi consten no han experimentat
cap variació.
- Que l’empresa està autoritzada com a empresa de seguretat privada i inscrita al
Registre corresponent, d’acord amb el que disposa la Llei 5/2014, de 4 d’abril, de
Seguretat Privada.
- Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència
econòmica i financera i tècnica o professional exigides en els termes de la clàusula
1.13 del PCAP i que es compromet a adscriure a l’execució del contracte els mitjans
personals/materials descrits a la dita clàusula.
- Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels
recursos humans i tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin
derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa
l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats empresarials.
- Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar la
competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos
vinculat a la seva participació en aquest procediment de contractació.
- Que disposa de l’assegurança que cal tenir per imperatiu de la legislació de seguretat
privada ─art. 5.c) i corresponent annex del Reial Decret 2364/1994 que aprova el
Reglament de Seguretat Privada─.
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- Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i
Tribunals espanyols.
- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores
amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures
alternatives previstes en la legislació vigent.
 SÍ

 NO

 NO obligat per normativa

- Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal d’empreses,
declara:
 SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses:
(indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així
com l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal en
cas de resultar adjudicataris)
 NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses.
- Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions,
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:
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Persona/es
autoritzada/es

DNI

Correu electrònic
professional

Mòbil
professional

Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de
notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar
dita circumstància per escrit a l’Ajuntament d’Anglès per tal de fer la modificació
corresponent.
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les
persones a qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments
derivades d’aquesta contractació, per tal que la l’Ajuntament pugui facilitar-les al
servei e-Notum a aquests efectes.
- Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què
pertanyen és (indicar les empreses que el composen) ...................................
.....................................................................................................................................
- Que, en cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la
documentació assenyalada a la Clàusula 1.21) del PCAP.
I per què consti, signo aquesta declaració responsable.
(Lloc i data)
Signatura electrònica.
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ANNEX 2
MODEL D’OFERTA DE CRITERIS QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA O MITJANÇANT
L’APLICACIÓ DE FÓRMULES (sobre únic digital)
El Sr./La Sra.........................................., amb DNI/NIE núm......................, en nom propi/en
representació de l’empresa ....................................................................................., amb NIF
núm. ..............., en qualitat de ....................................., i segons escriptura pública
autoritzada davant Notari ........................................................., en data .............................., i
amb número de protocol ..............................., domiciliada a......................................., carrer
........................................................., núm.........., DECLARA QUE, assabentat/da de les
condicions exigides per optar a la contractació dels serveis de vigilància i segureta t per
l’assentament i control del mercat setmanal d’Anglès, es compromet a portar-la a terme
amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Plec de Prescripcions
Tècniques, que accepta íntegrament, i presenta la següent proposta:
1.

Oferta econòmica (fins a 45 punts)

Es proposa una oferta econòmica per la prestació del servei (2 anys de durada del
contracte) per import de .........................., IVA exclòs.
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El desglossament d’aquesta oferta per preus unitaris és el següent:

Preu unitari – horari diürn
Preu unitari – horari nocturn
2.

Preu (sense IVA)
IVA
(despeses generals i
benefici industrial
inclosos)
......- €/hora
......- €/hora
......- €/hora
......- €/hora

Preu unitari total
(IVA inclòs)
.....- €/hora
.....- €/hora

Qualificació i formació del personal adscrit al contracte (millora) (fins a 40 punts)

 NO s’ofereix aquesta millora.
 El personal que s’adscriu al contracte disposa de la següent formació/qualificació:
a)

Formació derivada de la implantació del Pla d’Igualtat

Si /no

Denominació de la formació
realitzada
Hores de durada de la formació
Data de realització de la formació
Entitat que ha impartit la formació
b)

Formació en tècniques de primers auxilis

Denominació de la formació
realitzada
Hores de durada de la formació
Data de realització de la formació

Si /no
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Entitat que ha impartit la formació
c)

Formació en relació a la gestió de conflictes

Si /no

Denominació de la formació
realitzada
Hores de durada de la formació
Data de realització de la formació
Entitat que ha impartit la formació
d)

Formació en tècniques d’autocontrol

Si /no

Denominació de la formació
realitzada
Hores de durada de la formació
Data de realització de la formació
Entitat que ha impartit la formació
3.

Antiguitat del personal adscrit al contracte (millora) (fins a 15 punts)

 NO s’ofereix aquesta millora (el personal adscrit al contracte només disposa de 2 anys
d’antiguitat a l’empresa).
 El personal que s’adscriu al contracte disposa de la següent antiguitat a l’empresa:

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Antiguitat a l’empresa: 3 anys (2 obligatoris + 1 addicional)
Antiguitat a l’empresa: 4 anys (2 obligatoris + 2 addicionals)
Antiguitat a l’empresa: 5 anys (2 obligatoris + 3 addicionals)
Lloc i Data
Signatura electrònica.
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ANNEX 3
MODEL DE COMPROMÍS D’ADSCRIPCIÓ DE MITJANS PERSONALS I MATERIALS PER A
L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE I COMPROMÍS DE MANTENIR L’EQUIP D E TREBALL
(sobre únic digital)
Sr./Sra: ………………………………………………….., amb DNI núm.........................., en nom i
representació de l’empresa ……………………………………………….., amb NIF núm. ………………, en
el cas que esdevingui adjudicatària en el procediment de licitació corresponent a la
contractació dels serveis de vigilància i seguretat per l’assentament i control del mercat
setmanal d’Anglès, amb núm. d’expedient X2022000822,
DECLARA RESPONSABLEMENT:
a)

Que es compromet, durant tota la vigència del contracte, i en el marc del que disposa
l’article 76.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, a
adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i materials suficients per a la
realització satisfactòria del contracte d’acord amb les previsions dels Plecs.

b)

Que, en compliment del requisit de solvència tècnica consistent en un equip mínim,
ofereix i es compromet a adscriure a l’execució del contracte la següent persona com
a vigilant de seguretat i coordinador:

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://angles.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Nom i cognoms
Formació
c)

Que es compromet a mantenir el mateix equip mínim de treball durant tota l’execució
del contracte, atenent a les previsions dels Plecs pels casos de substitució/modificació
d’aquest equip mínim.

d)

Que la disposició efectiva de la solvència i mitjans descrits no està sotmesa a cap
condició ni a cap limitació.

Lloc i Data
Signatura electrònica.
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ANNEX 4
MODEL DE COMPROMÍS PER LA INTEGRACIÓ DE LA SOLVÈNCIA AMB MITJANS EXTERNS
(sobre únic digital) (presentar si s’escau)
Sr./Sra: ………………………………………………….., amb DNI núm.........................., en nom i
representació de l’empresa ……………………………………………….., amb NIF núm. ………………, a
l’objecte de participar a la contractació dels serveis de vigilància i seguretat per
l’assentament i control del mercat setmanal d’Anglès, amb núm. d’expedient
X2022000822,
i
Sr./Sra: ………………………………………………….., amb DNI núm.........................., en nom i
representació de l’empresa ……………………………………………….., amb NIF núm. ………………
Es comprometen d’acord amb l’establert a l’article 75 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, a:
a)

Que la solvència o mitjans externs que posem a disposició l’empresa ...........................
a favor de l’empresa ....................... són els següents:

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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-.............
-.............
-.............
-.............
b)

Que durant tota l’execució del contracte disposaran efectivament de la solvència i
mitjans que es descriuen en aquest compromís.

c)

Que la disposició efectiva de la solvència i mitjans descrits no està sotmesa a cap
condició ni a cap limitació.

Data
Signatura del licitador:

Signatura de l’altra empresa:

