Àrea de Presidència
Servei de Contractació

EI/HR Exp. 2016/0009603

A LA CIUTAT DE BARCELONA, a les 13 hores i 10 minuts del dia 30 de novembre
de 2016, es constitueix convocats en legal forma els seus membres, la Mesa de
Contractació l'Àrea de Presidència, que resta presidida pel Sr. Josep Abella i Albiñana,
tresorer de la Diputació de Barcelona i pels vocals: Sra. Isidra Guardiola i Salinas, com a
delegada de la secretària general, pel Sr. Carles Bayén i Fernández, com a delegat de la
interventora general, pel Sr. Carles Barnés i Garcia, cap del Servei de Contractació, per
la Sra. Ana Maria Miró i Sabaté, coordinadora administrativa del Consorci del
Patrimoni de Sitges i per la secretària de la Mesa Sra. Eva M. Inglada i Mulet, sense que
assisteixi cap empresa a aquest acte. Es constitueix la present Mesa, per a la lectura de
l’informe dels criteris de judici de valor, l'obertura de pliques que fa referència a l'oferta
econòmica i proposta d’adjudicació, presentada pels licitadors, en temps i forma
assenyalats al BOPB de data 17 d’octubre de 2016, de la contractació relativa al
procediment obert amb més d’un criteri d’adjudicació corresponent al “Servei de
vigilància, seguretat, protecció i control d’accés dels museus del Consorci de
Patrimoni de Sitges”, tot això de conformitat amb allò que disposa en els articles 150,
151, 160, i 320 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) i
l’article 25, del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig pel qual es desenvolupa parcialment
la Llei de contractes del Sector Públic.
S’aporta a la Mesa de Contractació l’informe tècnic dels criteris de judici de valor emès
pel Consorci del Patrimoni de Sitges, la part del qual interessa diu el següent:
(...)
Informe de valoració dels criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor del
procediment obert amb més d’un criteri de valoració de l’expedient del contracte de
serveis, consistent en el Servei de Vigilància, Seguretat, Protecció i Control d’accés
dels museus del Consorci de Patrimoni de Sitges.
El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantitat anual de
setanta-vuit mil quatre-cents setanta-vuit euros amb quaranta cèntims (78.478,40 €),
IVA exclòs.
L’IVA que correspon aplicar és el 21 % i ascendeix a la quantitat setze mil quatre-cents
vuitanta euros amb quaranta-sis cèntims (16.480,46 €).
Aquest pressupost es desglossa en dos conceptes:
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Per la vigilància ordinària, d’acord amb les previsions de la clàusula
9 del Plec de Prescripcions Tècniques un pressupost màxim anual
de 52.822,40 €, més 11.092,70 € en concepte del 21 % d’IVA.
Part fixa

Part variable

Per la vigilància addicional per exposició temporal, d’acord amb les
previsions de la clàusula 9 del Plec de Prescripcions Tècniques un
pressupost màxim anual de 21.456,00 €, més 4.505,76 € en
concepte del 21 % d’IVA.
Per vigilàncies puntuals, d’acord amb les previsions de les clàusules
13 i 14 del Plec de Prescripcions Tècniques formulat en termes de
preus unitaris, de 4.200,00 €, més 882,00 € en concepte del 21 %
d’IVA.

El tipus de licitació es concreta en els imports següents:

Part fixa

Un import màxim anual de 74.278,40 €, més 15.598,46 € en
concepte de 21 % d’IVA.

Part variable

Segons el següent preu unitari màxim:
- Serveis de vigilància puntual (clàusula 13 del PPT): 14 €/hora, més
2,94 € en concepte de 21% d’IVA.

En data 9 de novembre de 2016 la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència, va
procedir a l’obertura del sobre corresponent a la documentació administrativa de les
següents empreses:
1. CIS COMPAÑÍA INTEGRAL DE SEGURIDAD, SA ( en endavant CIS)
2. SEGURIDAD PROFESIONAL MEDITERRANEA, SA,( en endavant SPM
SEGURIDAD)
En data 16 de novembre de 2016 la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència, va
procedir a l’obertura del sobre 2 corresponent als criteris que depenen d’un judici de
valor de les empreses presentades i admeses a la licitació.
Els criteris sotmesos a un judici de valor per a l’adjudicació d’aquest procediment obert
i recollits en el Plec de Clàusules Administratives Particulars aprovat a l’efecte, són els
següents:
Criteris d’adjudicació
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D’acord amb les previsions de l’article 150.4 del TRLCSP el procediment d’adjudicació es
realitzarà en les següents fases:
Fase 1: valoració dels criteris subjectes a judici de valor amb una ponderació màxima de 45
punts. Per passar a la fase 2 els licitadors hauran d’haver obtingut una puntuació mínima de 15
punts.
Fase 2: valoració dels criteris avaluables de forma automàtica amb una ponderació màxima de
55 punts.

Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició
econòmicament més avantatjosa seran, de forma decreixent, els que tot seguit
s’indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’aquests:
Criteris que depenen d’un judici de valor (45%):
(Documentació a incloure en el sobre núm. 2)
Criteri 1: 1) Valoració
de
l’operativa
de
servei
presentada
per
l’empresa.................................................................................................. fins a 45 punts.
La proposta d’operativa de seguretat haurà d’incloure:
a) L’enumeració dels protocols funcionals de la prestació del servei objecte d’aquesta
contractació, tenint en compte que es tracta de museus d’art; ha de ser d’acord
amb el PPT.
b) La descripció dels procediments que s’empraran en cadascun dels protocols
funcionament ordinari del servei, d’acord amb el PPT.
c) Els sistemes i horaris de rondes de reconeixement, si s’escau, per sobre del mimin
establert a la clàusula 10 b) del PPT.
d) La concreció dels diferents riscos presents en un museu i els protocols que cal
aplicar en cada cas.
e) L’organització dels torns de treball dels treballadors que s’hi assignin.
f)

El programa i les activitats de formació inicial que l’empresa realitzarà durant el
període de vigència del contracte , d’acord amb l’establert a la clàusula 8 PPT.
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g) El programa i les activitats de formació complementària que l’empresa realitzarà
durant el període de vigència del contracte, si s’escau, per sobre del mínim
establert a l’article 57 del Reglament de Seguretat Privada.
h) Totes aquelles altres accions i protocols no previstos en el Plec de Condicions
Tècniques Particulars que l’empresa proposi per a la millora de la qualitat en la
prestació del servei.

Examinades les dues proposicions presentades, la de l’empresa CIS i la de l’empresa
SPM Seguridad, hem procedit a valorar cadascun d’aquests aspectes, amb el següent
resultat:
a) L’enumeració dels protocols funcionals de la prestació del servei objecte d’aquesta
contractació, tenint en compte que es tracta de museus d’art; ha de ser d’acord
amb el PPT.
CIS
S’enumeren detalladament protocols genèrics aplicables a tota mena
d’instal·lacions, sense més concreció i sense prestar atenció a les característiques
específiques, pròpies d’una institució museística, del servei que cal prestar, cosa
que es considera negativament.
SPM SEGURIDAD
S’enumeren els protocols de control d’accessos de persones i vehicles, control
d’entorns i rondes, control de claus, amenaça de bomba, incidents amb artefactes
explosius, robatori i atracament, i de protecció de la informació, adaptats a les
característiques del servei, cosa que es considera correcta.
b) La descripció dels procediments que s’empraran en cadascun dels protocols
funcionament ordinari del servei, d’acord amb el PPT.
CIS
Demana als museus una programació de les càmeres de TV per fer seguiments en
cas d’intrusió, acció que considerem poc viable en el sistema que hi ha instal·lat
als nostres museus. Els procediments es descriuen molt sumàriament. No es té en
consideració el manual d’autoprotecció dels museus.
SPM SEGURIDAD
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Es descriu detalladament el procediment de control d’accessos de persones, la
identificació de paquets i correspondència, l’obertura i el tancament de l’edifici, la
gestió de claus, l’actuació en situacions especials i comunicació immediata
d’incidències. Es té en consideració el manual d’autoprotecció dels museus.
c) Els sistemes i horaris de rondes de reconeixement, si s’escau, per sobre del mimin
establert a la clàusula 10 b) del PPT.
CIS
L’empresa ofereix un sistema electrònic de control de rondes, Proxy Gun K4, que
implica la instal·lació de 20 punts de fitxatge a les parets dels museus, cosa que
no ens sembla en absolut recomanable.
Proposen fer quatre rondes diàries, dues més que les mínimes establertes al PPT,
a hores fixes.
Les rondes a hores fixes es consideren poc efectives perquè són previsibles en
cas d’un intent de furt ben planificat.
SPM SEGURIDAD
Ofereix dues rondes fixes en començar i acabar el servei, i d’altres d’aleatòries.
Especifiquen totes les accions que cal realitzar en cada cas. (en les fixes i en les
aleatòries).
El caràcter aleatori de les rondes addicionals es considera més adequat per als
riscos de la seguretat als museus que no pas les rondes fixes.
d) La concreció dels diferents riscos presents en un museu i els protocols que cal
aplicar en cada cas.
CIS
Ofereixen la confecció d’un Pla de Seguretat renovat cada sis mesos, si són
adjudicataris, tot ignorant que ja disposem d’un pla d’autoprotecció propi. Es
detallen els protocols per a intrusió, danys/robatoris/furts, incendis, troballa
d’explosius, inundació, evacuació, amenaça de bomba, conflicte laboral, actes
antisocials i accedint/malaltia. El tractament dels riscos no té cap consideració
especial per al caràcter patrimonial dels béns protegits.
SPM Seguridad
Ofereixen el disseny, implementació i supervisió d’un nou pla de protecció activa,
complementari al d’Autoprotecció. Es plantegen protocols per fer front als següents
riscos: agressions personals, emergència sanitària, aglomeracions o tumults,
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incendi, inundacions, robatori i vandalisme. Té en consideració la protecció i els
danys als béns culturals, a més de les persones.
e) L’organització dels torns de treball dels treballadors que s’hi assignin.
CIS
Ofereixen la prestació del servei en torns màxims de vuit hores, cosa que es valora
molt positivament. L’empresa afirma que disposarà d’un retén per a substitució
d’urgència en un temps màxim de 30 minuts, que es considera adequat.
SPM Seguridad
Es defineix el procediment de gestió del personal i del temps de treball que aplica
l’empresa. El consorci pot demanar el canvi d’un vigilant en 24h, i l’empresa
avisarà de qualsevol nou vigilant amb 5 dies d’antelació. Es preveuen
substitucions, sistema d’avaluació del servei i el protocol de comunicació entre
empresa i vigilants. No es marca cap límit clar al nombre d’hores de servei que pot
prestar una persona en un mateix dia, cosa que es considera negativament.
f)

El programa i les activitats de formació inicial que l’empresa realitzarà durant el
període de vigència del contracte , d’acord amb l’establert a la clàusula 8 PPT.
CIS
Descriuen una formació inicial que no contempla temari específic en museus i
exposicions, cosa que ens sembla necessària. Inclou 20 h, amb diferents
temàtiques a escollir.
SPM Seguridad
Presenten un pla de formació inicial de 70 hores, que inclou 2h de política de
qualitat, 5h d’acollida i presentació, 6h de protocols operatius, 2h de descripció del
centre de servei, 10h de prevenció de riscos laborals, 15h d’atenció al client, 10h
de vigilància del patrimoni històric i artístic, 20h de prevenció d’incendis i formació
específica sobre el centre de 2 torns complets. Es tracta d’una proposta que
supera de molt els mínims exigibles i que està adaptada a les necessitats del
servei.

g) El programa i les activitats de formació complementària que l’empresa realitzarà
durant el període de vigència del contracte, si s’escau, per sobre del mínim
establert a l’article 57 del Reglament de Seguretat Privada.
CIS
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S’esmenta un “Curs de seguretat en patrimoni històric i artístic” sense concretar en
què consisteix, qui l’imparteix ni quantes hores de formació representa. La resta de
formació és en seguretat genèrica. És una proposta correcta sense més
pretensions.
SPM Seguridad
Es preveuen 20 hores/any/treballador i es defineix l’oferta de cursos que aquest
podrà escollir, que són genèrics i inclouen cursos de català, de mitjans tècnics, de
primers auxilis i de gestió d’emergències. Sembla una proposta molt adequada i
completa.
h) Totes aquelles altres accions i protocols no previstos en el Plec de Condicions
Tècniques Particulars que l’empresa proposi per a la millora de la qualitat en la
prestació del servei.
CIS
Cap de serveis disponible les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any. Es faran
inspeccions setmanals i mensuals, amb una freqüència que es considera correcta.
SPM Seguridad
Disposa d’un Centre de control actiu les 24 hores del dia els 365 dies de l’any,
cosa que es considera positivament. Proposen fer dues inspeccions setmanals en
horari diürn i dues en horari nocturn.
Presència immediata a qualsevol hora i per qualsevol motiu, a requeriment del
Consorci. Control des de centraleta cada dues hores de servei, la qual cosa es
valora molt positivament. Substitució immediata de vigilant a petició urgent del
client (30 minuts pel Cap de Servei i 1h per a un nou vigilant). Aporta un sistema
de control de qualitat descrit exhaustivament. Es considera una bona proposta,
molt adaptada a la realitat dels museus.

En conseqüència, i atès que d’acord amb el PCTP és possible adjudicar fins a 45
punts en aquesta fase del procediment, la puntuació final de les propostes de protocols
operatius és la següent:



SPM Seguridad: 42,75 punts
CIS: 36 punts

Un cop realitzada la valoració dels criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de
valor del procediment obert amb més d’un criteri de valoració relatiu a la contractació
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del contracte de serveis, consistent en el “Servei de Vigilància, Seguretat, Protecció
i Control d’accés dels museus del Consorci de Patrimoni de Sitges”, el sotasignat
Pere Izquierdo i Tugas, Tècnic de projectes del Consorci, proposa a la Mesa de
Contractació de l’Àrea de Presidència el present informe.
(...)
A continuació es procedeix a l’obertura dels sobres núm. 3 de les empreses admeses,
corresponent a l’oferta econòmica, els quals ofereixen el resultat següent:
PRIMER.- Assenyalat amb el núm. 1 correspon a l’empresa CIS COMPAÑÍA
INTEGRAL DE SEGURIDAD, SA, amb NIF A81808271 i domicili al carrer Balmes,
191, 3r 2a, CP 08006 BARCELONA. La qual presenta la següent oferta econòmica:
-

Per la part fixa la quantitat anual de 74.092,05 euros, IVA exclòs, segons el
desglossament següent:
Per la part fixa:
Servei
Vigilància en horari ordinari
Vigilància en horari addicional
TOTAL PART FIXA

Preu ofert
IVA exclòs
52.783,56 €
21.308,49 €
74.092,05 €

Per la part variable:
Servei
Vigilàncies puntuals

Preu unitari ofert IVA
exclòs
13,98 €

SEGON.- Assenyalat amb el núm. 2 correspon a l’empresa SEGURIDAD
PROFESIONAL MEDITERRANEA, SA, amb NIF A58473158 i domicili a la carretera
de Santa Creu de Calafell, 14, CP 08850 GAVÀ (Barcelona). La qual presenta la
següent oferta econòmica:
-

Per la part fixa per la quantitat anual total de 72.817,20 euros, IVA exclòs,
segons el desglossament següent:
Per la part fixa:
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Servei
Vigilància en horari ordinari
Vigilància en horari addicional
TOTAL PART FIXA
-

Preu ofert
IVA exclòs
52.434,00 €
20.383,20 €
72.817,20 €

Per la part variable:
Servei
Vigilàncies puntuals

Preu unitari ofert
(IVA exclòs)
13,50 €

Criteris avaluables de forma automàtica (55%)

Criteri : Preu de licitació: ......................................................................... fins a 55 punts.
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al preu de licitació, la màxima puntuació a l’oferta més
baixa i es puntuarà la resta d’ofertes en funció de les baixes i de manera proporcional.
<Sistema per calcular l’oferta del licitador i el preu de licitació:>
 Oferta del licitador:
- Part variable: es multiplicarà cada preu unitari ofert pel licitador, IVA exclòs (A), pel nombre
d’unitats estimades (B), d’acord amb les previsions de la clàusula 1.3 del present plec i,
posteriorment, es fa el sumatori de tots els imports (C). El resultat de la suma (D) és l’oferta
del licitador per la part variable.
1) AxB = C
2) C1+C2+C3...= D
- Part fixa: import total ofert pel licitador, IVA exclòs (E).
- Se sumaran els imports de la part variable (D) i de la part fixa (E). El resultat de la suma és
l’oferta del licitador.
3) D+E = Oferta del licitador
 Preu de licitació:
- Part variable: es multiplicarà cada preu unitari màxim de licitació, IVA exclòs (A), pel nombre
d’unitats estimades (B), d’acord amb les previsions de la clàusula 1.3 del present plec i,
posteriorment, es fa el sumatori de tots els imports (C). El resultat de la suma (D) és el preu de
licitació per la part variable.
1) AxB = C
2) C1+C2+C3...= D
- Part fixa: pressupost total màxim de licitació, IVA exclòs (E).
- Se sumaran els imports de la part variable (D) i de la part fixa (E). El resultat de la suma és el
preu de licitació.
3) D+E = Preu de licitació
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Les puntuacions obtingudes per les empreses presentades són les següents:
CRITERIS DE JUDICI DE VALOR

CRITERIS AUTOMATICS

EMPRESES
Punts Total oferta
SEGURIDAD PROFESSIONAL
MEDITERRANEA, SA

42,75

CIS COMPAÑIA INTEGRAL DE
SEGURIDAD, SA

36

Diferència Punts

76.867,20 € 1.611,20 €
78.286,05 €

192,35 €

Puntuació
Final
Ordre

55

97,75

1

6,57

42,57

2

De conformitat amb el que estableixen els articles 150, 151, 160 i 320 del Text Refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), la Mesa considera oportú per
unanimitat proposa a l’òrgan de contractació competent l’adjudicació mitjançant
procediment obert amb varis criteris d’adjudicació relativa al “Servei de vigilància,
seguretat, protecció i control d’accés dels museus del Consorci de Patrimoni de
Sitges”, a l’empresa SEGURIDAD PROFESIONAL MEDITERRÀNIA, SA, amb NIF
A58473158, d’acord amb la seva oferta i pels següents conceptes:
Per la part fixa quantitat anual total de 72.817,20 euros, més 15.291,61 euros en
concepte d’IVA (21%), segons el desglossament següent:
Per la part fixa:
Servei

Import anual
IVA exclòs

Vigilància en
horari ordinari
Vigilància en
horari addicional
TOTAL PART
FIXA

Tipus
% IVA

Import d’IVA

Total preu ofert
IVA inclòs

52.434,00 €

21%

11.011,14 €

63.445,14 €

20.383,20 €

21 %

4.280,47 €

24.663,67 €

72.817,20 €

21%

15.291,61 €

88.108,81 €

Per la part variable:

Servei
Vigilàncies
puntuals

Preu unitari ofert
IVA exclòs
13,50 €

Tipus %
IVA
21

Import
IVA
2,83 €

Total preu
unitari ofert IVA
inclòs
16,33 €
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Resta en segon i últim lloc l’empresa CIS COMPAÑIA INTEGRAL DE SEGURIDAD, SA.

Essent les 13 hores i 20 minuts, el president aixeca la sessió, de la qual, com a
secretària, estenc aquesta acta.
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