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Núm. expedient.: X2022000822

INFORME PER A LA MOTIVACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE
DE SERVEIS DE SEGURETAT I VIGILÀNCIA PER L ’ASSENTAMENT I CONTROL DEL
MERCAT SETMANAL D’ANGLÈS

El motiu del present informe és donar compliment a allò que preveuen els arts. 28.1 i 116
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (d’ara endavant, la
“LCSP”), per la que 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.
NATURALESA I EXTENSIÓ DE LES NECESSITATS QUE PRETEN EN COBRIR-SE I
IDONEÏTAT DE L’OBJEC TE I CONTINGUT DEL C ONTRACTE PER SATISFER-LES
(ARTICLE 28.1 I 116. A.E) LCSP)
NATURALESA I EXTENSI Ó DE LES NECES SITATS

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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Cada diumenge té lloc el mercat setmanal a la Plaça dels Palillos d’Anglès ─sens perjudici
de que pugui ser reubicat en cas de necessitat o conveniència per part de l’Ajuntament
d’Anglès─. El mercat es desenvolupa en horari diürn, iniciant-se amb l’arribada dels
paradistes al voltant de les 5:30 h. del matí, i finalitza a les 15 h. amb el servei de neteja.
En aquest context, resulta necessària la presència d’un vigilant de seguretat i coordinador
per assegurar el correcte funcionament del mercat en matèria de seguretat i control i
detectar disfuncions, possibles intrusions, usos indeguts i donar el suport i la resposta
necessària en cada moment. En particular, també es requereix pel següent: (i) cal delimitar
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─; (ii) cal contactar amb la Policia Local en cas que hi hagi vehicles ocupant
l’àrea reservada pel mercat; (iii) cal 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─; (iv) cal reubicar els paradistes en cas que l’espai que tenen
reservat estigui ocupat per vehicles; (v) cal facilitar els contenidors d’orgànica a les parades
que ho necessitin; (vi) cal vetllar pel bon funcionament del mercat i coordinar les
actuacions de muntatge de les parades dels marxants a fi d’evitar possibles incidents; (vii)
cal supervisar les tasques de desmuntatge per part dels marxants i de neteja per part del
servei de neteja contractat per l’Ajuntament d’Anglès; (viii) cal retirar els contenidors
repartits a primera hora i retornar-los al punt inicial; (ix) 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 o
robatoris; (x) cal retirar les tanques col·locades inicialment per delimitar l’espai.
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OBJECTE DEL CONTRACTE
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”)─:
(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.
El codi de la CPV és el següent:
Codi CPV: 79714000-2; 79710000-4.
Descripció: serveis de vigilància; serveis de seguretat.
DURADA DEL CONTRACTE I PRÒRROGA:
El contracte tindrà una durada de dos anys.
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El contracte serà prorrogable. Mitjançant acord de l’òrgan de contractació aquest contracte
pot ser objecte d’una pròrroga de dos anys de duració, durant la qual es mantindran
inalterables les característiques del contracte, tal com disposa l’article 29.2 de la LCSP. Per
tant, la durada màxima del contracte podrà ser de quatre anys.
La pròrroga serà obligatòria per a l’adjudicatari sempre que s’avisi amb dos mesos
d’antelació a la finalització del termini de duració 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.
TERMINI I LLOC DE LLIUREMENT
Els serveis s’hauran de prestar cada diumenge al lloc on s’ubiqui el mercat setmanal
d’Anglès, que habitualment es du a terme a la Plaça dels Palillos d’Anglès. En cas de canvi
d’ubicació, l’Ajuntament d’Anglès ho comunicarà a l’adjudicatari amb una antelació mínima
de 48 h.
L’informe mensual que ha d’elaborar l’adjudicatari es presentarà per via telemàtica a
l’Ajuntament d’Anglès juntament amb la presentació de la factura mensual corresponent.
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DIVISIÓ EN LOTS (ART.116.4.G LCSP)
No. De conformitat amb el que disposa l’article 99.3 de la LCSP no es considera adient
dividir l’objecte del contracte en lots. El contracte té per objecte el servei de vigilància i
seguretat del mercat setmanal i, per tant, la divisió del contracte en lots impediria i
dificultaria de forma innecessària i des d’un punt de vista tècnic la seva correcta execució.
INSUFICIÈNCIA DE MITJANS (116.4.F LCSP)
D’acord amb les previsions de l’article 116.4.f de la LCSP es posa de manifest que
l’Ajuntament d’Anglès no disposa de mitjans personals per prestar el servei objecte de
contractació, motiu pel qual és necessari contractar serveis externs perquè el duguin a
terme.
JUSTIFICACIÓ DE L’ELECCIÓ DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ
116.4.A LCSP)

(ARTICLE

En compliment del que estableix la LCSP, el procediment seleccionat ha estat un
procediment obert simplificat abreujat en tractar-se d’un contracte de serveis que compleix
amb tots els requisits estipulats a l’article 159.6 de la LCSP:
-

Es tracta d’un contracte de serveis que no comporta prestacions de caràcter
intel·lectual (159.6 de la LCSP).

-

Els serveis són d’un valor estimat inferior a 60.000.- €.

-

Entre els criteris d’adjudicació no n’hi ha cap subjecte a judici de valor.
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DADES ECONÒMIQUES: VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE AMB UNA INDICACIÓ
DE TOTS ELS CONCEPTES QUE L’INTEGREN, INCLOENT ELS COSTOS LABORALS,
SI N’HI HA. (ARTICLE 116.4.D) LCSP)
El 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.
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.
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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 LCSP 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, totes
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:
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 33%
de la base de cotització.
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(i)

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:
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
(DG i BI inclosos)

Valor estimat del contracte :
Preu de licitació
sense IVA
(2 anualitats)
13.153,92.- €

Modificacions
previstes

Pròrroga
(2 anys)

Total

-

13.153,92.- €

26.307,84.- €

ÒRGAN

EXPEDIENT

INF

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS

X2022000822

Codi Segur de Verificació: 155c608e-bbe0-4ba5-827b-06ddd26e35cc
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2022_17517376
Data d'impressió: 23/06/2022 15:29:52
Pàgina 6 de 11

SIGNATURES

Ì155c608e-bbe0-4ba5-827b-06ddd26e35cc[Î

DOCUMENT

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

L’import consignat com a valor estimat té caràcter merament inf ormatiu i no suposa un
valor contractual.
Pagament del preu: el pagament del preu s’efectuarà mensualment atenent als serveis
efectivament prestats, prèvia presentació de la factura corresponent.
Anualitats previstes : 2022 – 2026.
Partida pressupostària: 4313 22600.
MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE (ARTIC LE 204 I SS LCSP)
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.
CLASSIFICACIÓ (116.4 .B)
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No s’exigeix.
CRITERIS DE SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL, I EC ONÒMICA I
FINANCERA; CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
(ARTICLE 116.4.C)
Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no
discriminació i proporcionalitat que han de regir en la contractació administrativa, les
condicions d’aptitud mínima que s’hauran d’exigir als licitadors per a participar en aquest
procediment d’adjudicació són les següents: empreses amb plena capacitat d’obrar que
incloguin en el seu objecte social prestacions que siguin idèntiques o similars a les de
l’objecte del contracte que es pretén licitar i que no es trobin en supòsits de prohibició de
contractar.
En compliment del que disposa l’article 145.3.g) de la LCSP, s’aplica més d’un criteri
d’adjudicació en tractar-se d’un contracte de serveis de seguretat privada.
Atenent a que es tracta d’un contracte de serveis de l’Annex IV de la LSCP, i en compliment
d’allò establert a l’article 145.4.2n de la LSCP, els criteris de valoració relatius a la qualitat
del servei han de suposar com a mínim el 51% dels criteris de valoració.
En aquest cas els criteris relatius a la qualitat del servei són la formació específica i
antiguitat a l’empresa del personal adscrit a l’execució del contracte, que sumen fins a un
màxim total de 55 punts possibles, la qual cosa representa el 55% dels criteris de valoració
─per sobre del 51% exigit en relació a criteris vinculats a la qualitat del servei objecte del
contracte─.
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SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA
Els licitadors han de disposar d’un mínim de solvència econòmica i financera:
CRITERI: El criteri de 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.
SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
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Els criteris mínims de solvència tècnica i professional que han de complir els licitadors són
els següents:
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.

b)

Adscripció de mitjans personals a l’execució del contracte: equip mínim adscrit a
l’execució del contracte

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.
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
La documentació exigible per presentar les proposicions en SOBRE ÚNIC DIGITAL serà la
següent:
A)

DOCUMENTAC IÓ ADMINIS TRATIVA:

La Declaració Responsable que s’adjunta al Plec de Clàusules Administratives com a Annex
1, el Compromís d’Adscripció de Mitjans Personals i Materials a l’Execució del Contracte
que s’adjunta al Plec de Clàusules Administratives com a Annex 3 i, si s’escau, el
Compromís d’Adscripció de Mitjans Externs que s’adjunta al Plec de Clàusules
Administratives com a Annex 4.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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B) OFERTA ECONÒMICA I ALTRES CRITERIS :
L’oferta econòmica i de la resta de criteris quantificables de forma automàtica o mitjançant
l’aplicació de fórmules segons el model que s’adjunta al Plec de Clàusules Administratives
com a Annex 2. La documentació acreditativa de cadascun dels criteris d’adjudicació
s’aportarà quan sigui requerida i segons s’estableix al Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
CRITERIS D’ADJUDICAC IÓ (ARTICLE 116.4.C LCSP)
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició més avantatjosa
seran els que a continuació s’indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a
cada un d’ells.
En tant que no es tracta d’un servei de caràcter intel·lectual, i en compliment del que
disposa l’article 159.6.c) de la LCSP, les ofertes s’avaluaran, en tot cas, d’acord amb
criteris d’adjudicació quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules.
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ avaluables de FORMA AUTOMÀTICA (màxim de 100 punts):
Preu of ertat
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.
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─.

AJUNTAMENT D'ANGLÈS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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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
per part del personal adscrit a l’execució del contracte ni de la seva
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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.

OFERTES ANORMALMENT BAIXES
a) Si concorre una empresa licitadora, es considera que l’oferta és anormal si
compleix els dos criteris següents:

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

Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.
Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents
del preu sigui superior al 80% de la puntuació total.

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

Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris
d’adjudicació sigui superior en més d’un 20% a la puntuació total més baixa.

c) Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la que
compleixi un dels dos criteris següents:
-

Quan no hi ha cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes
les puntuacions:
-

-

Que la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana
aritmètica de totes les puntuacions.

Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les
puntuacions:
-

Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana
aritmètica de totes les puntuacions, la puntuació de la oferta sigui superior
en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions que no han
estat excloses.
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CONDICIONS ES PECIALS D’EXECUCIÓ I CLÀUSULES SOCIALS
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen:


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.

Anglès, a la data de la signatura electrònica.
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