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Expedient 265/19. SERVEI INTEGRAL DE VIGILÀNCIA, SEGURETAT I CONTROL
DEL MERCAT DE LA BOQUERIA 2020-2021
Manel Armengol Jornet, secretari delegat de l’IMMB, certifico que el gerent ha resolt,
en data 21 d’octubre:
APROVAR la modificació del plec de clàusules administratives particulars, pel què fa a
la puntuació dels criteris de valoració d’ofertes (clàusula 10.2, annexant a la present
resolució el nou redactat), amb la finalitat d’adequar-lo al previst a l’article 145.4 Llei de
contractes del sector públic, atorgant un total del 51% de la puntuació final a criteris de
qualitat, d’acord amb l’informe proposta del cap de mercats obrant a l’expedient que
motiva la present resolució.
Barcelona, 23 d’octubre de 2019.
ANNEX
10.2 Els criteris de valoració emprats de les propostes avaluables de manera
automàtica (Sobre 2B) , seran els següents:
1. Millora en el preu de licitació; fins a un màxim de 35 punts.
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui
admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de
licitació i a la resta d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la
següent fórmula establerta per Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret
d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny:
(

)

Si un licitador presentés una oferta que iguali el preu de licitació, quedarà admesa però
no obtindrà cap puntuació, per no tractar-se de cap millora econòmica. Si un licitador
presentés una oferta superior a la del preu de licitació, quedarà automàticament exclosa.
Es defineixen els següents límits per a la consideració d’ofertes, en principi, amb valors
anormals o desproporcionats:
Un diferencial de 10 punts percentuals per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas
d’un únic licitador, de 20 punts percentuals respecte el pressupost net de licitació.
Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es
prescindirà de l’oferta més baixa i/o de l’oferta més alta si hi ha un diferencial superior al
5% respecte de l’oferta immediatament consecutiva.
Si el nombre de licitadors és superior a 20, pel càlcul de la mitjana de les ofertes
s’exclourà una o les dues ofertes més cares i/o una o les dues ofertes més baixes
sempre i quan una amb l'altre o totes dues amb la que la segueix tinguin un diferencial
superior al 5%.
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D’acord amb la previsió de l’article 149.4 LCSP, Es rebutjarà l’oferta si es comprova que
és anormalment baixa perquè no compleix les obligacions aplicables en matèria de
subcontractació, ambiental, social o laboral establertes en el Dret de la Unió, en el Dret
Nacional, els convenis col·lectius sectorials vigents o per les disposicions de Dret
internacional enumerades en l’annex V LCSP.
Si en l’oferta anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris de les
persones treballadores considerats en l’oferta són inferiors al que estableix el conveni
sectorial d’aplicació, a l’efecte de verificar l’adequació de l’oferta als costos salarials, es
podrà requerir informe tècnic complementari de l’òrgan de representació de les persones
treballadores o d’una organització representativa del sector.
L’oferta serà exclosa si en el tràmit d’audiència de l’empresa licitadora que ha presentat
una oferta qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris
de les persones que executaran el contracte considerats en l’oferta són inferiors al que
estableix el conveni sectorial d’aplicació.
2. Contractació indefinida de les persones treballadores ocupades en l’execució
del contracte. Puntuació màxima 10 punts
Considerant el nombre mínim de persones treballadores i les categories professionals
corresponents que s’estableix en l’annex del PPT, es valorarà, com a garantia d’una
execució més eficient del contracte que es licita, l’estabilitat laboral al si de l’empresa de
les persones treballadores especificades en el PPT que executaran el contracte.
L’empresa ha de declarar, respecte de cada persona, el nombre de dies treballats amb
l’empresa amb la mateixa modalitat de contracte de treball indefinit en els darrers trentasis mesos anteriors a la data de finalització del termini de presentació de proposicions.
L’empresa que, segons la informació que faciliti, sumi més dies amb contractació estable
de les persones treballadores requerides com a mínim en el PPT rebrà la màxima
puntuació. El nombre mínim de dies treballats a partir del qual s’atorgarà la puntuació
serà de 365 dies.
La resta rebran una puntuació inversament proporcional.
3. Salari de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte.
Puntuació màxima 10 punts.
Prenent com a referència les retribucions salarials establertes en el Conveni col·lectiu
estatal de les empreses de seguretat per al període 2017-2020, publicat en el BOE de l’1
de febrer de 2018, es consideraran les retribucions salarials superiors que l’empresa
licitadora proposa aplicar a les persones que executin el contracte públic.
Es consideraran els salaris referits a la o les categories professionals següents: vigilant
de seguretat.
La màxima puntuació s’atorgarà a la retribució salarial total més alta. La resta d’ofertes
amb propostes salarials superiors a les que estableix el conveni de referència rebran una
puntuació inversament proporcional
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L’oferta salarial de l’empresa licitadora té caràcter de condició d’execució contractual i
l’incompliment pot ser objecte de penalització com a falta molt greu o d’extinció del
contracte.

