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INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT I IDONEITAT PER A L’EXECUCIÓ DEL
CONTRACTE DEL SERVEI DE VIGILANCIA I SEGURETAT D’EDIFICIS, LOCALS,
ESPAIS MUNICIPALS I ACTES DIVERSOS AL TERME MUNICIPAL DE
L’HOSPITALET.
1. Antecedents.

El Pla d’Actuació Municipal dels anys 2016/2019 estableix entre d’altres com a objectiu
estratègic general el convertir a l’Hospitalet en una Ciutat sostenible i digitalitzada.
Dins d’aquest compromís es troba el correcte funcionament dels serveis a la
ciutadania, entre els quals hi ha els serveis de Seguretat Ciutadana.
D’acord amb allò establert a l’article 25.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de
Règim Local, els municipis tenen atribuïdes competències pròpies, en els termes de la
legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, en matèria de Policia local. En
aquest sentit, els articles 53.1.h) de la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces
i Cossos de Seguretat i 11.i) de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals
de Catalunya, determinen que els cossos de la Policia Local, en llur àmbit d’actuació,
hauran d’exercir les funcions de vigilar els espais públics.
Donat que no tota activitat desenvolupada a la ciutat pot ser vigilada i controlada per
part dels cossos de seguretat, que ha de vetllar per la seguretat d’acord amb les seves
funcions , es considera adient contractar un servei de vigilància i seguretat que pugui
donar suport diferents activitats i serveis a la ciutat i que tenen a veure amb serveis
que es realitzaran de conformitat amb la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad
Privada, així com de la Disposición Adicional Primera del Real Decreto 2364/1994, de
9 de diciembre, pel que s’aprova el Reglament de Seguretat Privada.
2. Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució escollida:

Considerant que la finalitat consisteix en donar compliment als compromisos adoptats
en el Pla d’Actuació Municipal mitjançant el funcionament dels serveis a la ciutadania
de l’Hospitalet per part l’Àrea de Convivència i Seguretat.
Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l’Ajuntament de
l’Hospitalet no disposa de mitjans per realitzar aquestes actuacions, motiu pel qual cal
procedir a l’auxili mitjançant la contractació amb tercers, tot d’acord amb l’objectiu
d’estabilitat pressupostària i control de despesa, i amb total respecte als principis
d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte.
1/21

D’acord amb els principis exposats, es considera que l’opció més eficient i eficaç que
assegura la millor resposta a les necessitats detectades és la contractació d’un servei
de vigilància i seguretat d’edificis, locals, espais municipals i actes diversos a la ciutat
de l’Hospitalet.
Tanmateix, per tal d’assegurar una continuïtat mínimament òptima del servei i una
correcta resposta també a aquestes necessitats, es considera una durada del
contracte de serveis de 2 anys més 2 anys de possible prorroga.
3. Objecte.

L’objecte del present contracte és la prestació del servei de vigilància i seguretat
d’edificis, locals, espais municipals i actes.
Aquest servei és complementari i de suport, per tal d’oferir un servei de vigilància dels
edificis municipals i dels espais públics
La codificació corresponent de la nomenclatura de la Classificació Europea de
Productes per Activitats CPV 79714000-2 Servicios de Vigilancia.
El responsable del contracte del Servei de vigilància i seguretat d’edificis, locals,
espais municipals i actes diversos al terme municipal de l’Hospitalet, és el Director de
Serveis Generals de l’Àrea de Convivència i Seguretat, Josep Antonio Bonvehí, amb
mail de contacte Jantonio@l-h.cat.
Segons l’article 148.1 de la LCSP, s’han d’establir aquestes fases pel càlcul del cicle
de vida en obres, serveis i subministraments:
-

El cost de la formació dels professionals que prestaran el servei.
El cost de seguretat i prevenció de riscos laborals del personal que prestarà
el servei.
El cost derivats de salaris i cotitzacions segons conveni del sector aplicable,
d’acord amb les categories i salaris establerts.

Els criteris que d’acord amb l’anterior es consideren adients incorporar com a criteri
d’adjudicació són els següents:
- La qualitat/preu
- Criteris Socials
- Criteris avaluables mitjançant judici de valor
Per la qual cosa, qualsevol millora social vinculant de forma directa amb qualsevol
fase en l’execució d’aquest cicle productiu esdevé una millora qualitativa o quantitativa
que cal ponderar amb el preu del contracte per tal que esdevingui una contractació
eficaç i eficient.
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4. Justificació de NO divisió en lots.

Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una
realització i aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser
executades de forma independent. A més caldria exigir una coordinació i planificació
global dels treballs per a una correcte execució global de les prestacions que resulta
desproporcionada per a les finalitats d’interès públic que es persegueixen en l’execució
d’aquestes, fet pel qual permet concloure que les prestacions no poden ser
executades de forma independent sense menyscabar la correcte execució dels treballs
i una correcte assignació dels recursos públics proporcionals a la finalitat requerida.
5. Pressupost base de licitació.

El càlcul del pressupost base de licitació s’ha establert a partir del càlcul dels costos
directes i indirectes. Dins dels costos directes, el càlcul de l’esforç que s’estima
necessari per a la prestació objecte del contracte s’ha obtingut d’acord amb les normes
salarials del Conveni col·lectiu d’empreses de seguretat (99004615011982)
Així, el mètode de càlcul aplicat per a determinar el pressupost anual del contracte ha
estat el següent:

%

CONCEPTE

Costos directes (CD)
-Costos salarials ( amb s.s inclosa 33,5%)
Costos indirectes (CI)
Suma de Costos Directes i Indirectes
Benefici industrial (6% de CD+CI)
Pressupost Base de Licitació del contracte (IVA no inclòs)
IVA (21%)
Pressupost Base de Licitació del contracte (IVA inclòs)

1.470.284,21 €
280.153,33 €
1.750.437,54 €
105.026,25 €
1.855.463,80 €
389.647,40 €
2.245.111,20 €

84
16
100

Costos salarials :

Dividint el total d’hores del contracte/any (102.237 hores) pel
nombre d’hores anuals que segons l’art. 52 del conveni determinen la jornada d’un
vigilant, (1782 h) , s’arrodoneix en 57 treballadors per fer les estimacions dels costos
salarials, tenint en compte les diferències entre els costos salarials de 55 vigilants i 2
inspectors ( segons consta a les dades de subrogació hi ha dos inspectors) incloent el
33,5% com a despesa de seguretat social.
Segons el llistat aportat per l’empresa a efectes de subrogació, hi ha 43 treballadors: 2
inspectors i 41 vigilants.
Tenint en compte les taules salarials del 2021 els costos salarials s’estimen en :
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Cost per vigilant Taules conveni 2021
Salari base
Plus peligrositat
plus transport
plus vestuari
Subtotal
S.S (33,5 %)
Salari anual 1 vigilant

Preu
973,47
20,19
115,52
94,12

mesos
15
15
12
12

17420,58

33,5

Total anual
14.602,05 €
302,85 €
1.386,24 €
1.129,44 €
17.420,58 €
5.835,89 €
23.256,47 €

Per tant, els càlculs del total de 55 vigilants, amb la despesa de seguretat social
inclosa és :
Sou/any
Cost total de 55 treballadors , amb s.s. Inclosa

23.256,47 €

Vigilants

total costos

55

1.279.106,09 €

I els costos salarials per inspector, incloent el plus d’activitat , s’estimen en :
Cost per Inspector Taules conveni 2021
Salari base
plus transport
plus activitat

Preu
1270,92
115,52
24,97

mesos
15
12
15

Subtotal
S.S (33,5 % )
Cost total inspector

Total anual
19.063,80 €
1.386,24 €
374,55 €
20.824,59 €
6.976,24 €
27.800,83 €

Essent els costos salarials pels dos inspectors, amb la despesa de seguretat social
inclosa :
Cost dos inspectors amb s.s inclosa

Sou/any
27.800,83 €

Inspectors
2

total costos
55.601,66 €

Del llistat presentat per l’empresa a efectes de subrogació, consten diferents
conceptes/plusos que s’han de tenir en compte , junt amb el percentatge de seguretat
social, dins els costos salarials. Dels tres plusos d’activitat que consten al llistat, dos ja
estan inclosos als càlculs dels sous dels inspectors, per tant en aquesta taula només
s’incorpora el plus d’activitat d’un vigilant.

Plusos del personal segons llistat a subrogar
Antiguitat llistat personal a subrogar (43 treb)
plus de radioscopia 0'17 h X 29 h X 2 trab X 251 dies lab
plus activitat
plus minusvalies
plus personal
plus serveis
subtotal
S.Social 33,5%
Total plusos personal a subrogar ( amb s.s. Inclosa)

Total anual
45.688,35 €
1.237,43 €
543,45 €
1.509,60 €
3.986,88 €
8.160,00 €
61.125,71 €
20.477,11 €
81.602,82 €
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Alhora hem afegit els plusos, segons conveni, per tipus d’hores nocturnes, festives i
festives nocturnes pressupostades al contracte, incloent la part de la despesa en
seguretat social.
Estimació plusos hores nocturnes i festives
Hora nocturna
Hora festiva diurna
Hora festiva nocturna

Hores
13847,00
13775,00
7464,00

preu
1,05
0,85
1,9

S.S
TOTAL

total
14.539,35 €
11.708,75 €
14.181,60 €
40.429,70 €
13.543,95 €
53.973,65 €

Per tant, els costos salarials totals estimats pel nou contracte , amb la Seguretat
Social inclosa serien:

Costos salarials nou contracte (taules 2021)
Cost total de 55 vigilants
Cost total 2 inspectors
Estimació plusos per hores nou contracte
Conceptes salarials assolits treballadors a subrogar

1.279.106,09 €
55.601,66 €
53.973,65 €
81.602,82 €
Total 1.470.284,21 €

Costos Indirectes: S’estimen com a costos indirectes les despeses estructurals
pròpies de l’administració, assegurances, vestuari, formació del personal, etc.
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.
5.1. El pressupost base de licitació, que determina el límit màxim de despesa al qual
es compromet l’Ajuntament, és el de 4.490.222,40 € inclòs l'Impost sobre el Valor
Afegit. Aquest càlcul ve donat pel volum d’hores anuals adients per l’execució del
contracte, segons la seva tipologia ( hi ha quatre tipus d’hores amb preus diferents). El
Pressupost total anual, que s’adjunta com Annex 1 d’aquest informe, es desglossa en:
TIPUS HORES

PREU

HORES

SUBTOTAL

DL

17,62

67.151

1.183.200,62 €

NL

19,02

13.847

263.369,94 €

DF

18,76

13.775

258.419,00 €

NF

20,16

7.464

Pressupost anual

102.237

150.474,24 €
1.855.463,80 €

389.647,40 €

2.245.111,20 €

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net, constitueix la xifra
màxima per sobre de la qual s'estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el
tipus de la licitació.
El pressupost total del contracte, un cop prorratejat serà el següent :
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Any
2021
2022
2023
Total

Mes
3m
12m
9m

Net
463.865,95 €
1.855.463,80 €
1.391.597,85 €
3.710.927,60 €

IVA
97.411,85 €
389.647,40 €
292.235,55 €
779.294,80 €

Total
561.277,80 €
2.245.111,20 €
1.683.833,40 €
4.490.222,40 €

El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors.
El sistema de determinació del preu és a preu unitari, de quatre variables de preu, IVA
Exclòs, de conformitat amb l’art. 102 de la LCSP.
17,62€
19,02€
18,76€
20,16€

DL- Preu hora diürna laboral
NL- Preu hora nocturna laboral
DF- Preu hora diürna festiva
NF- Preu hora nocturna festiva

El total d’hores anuals previstes en aquest contracte, és de 101.237 h hores anuals,
desglossades en :
Hores laborables diürnes
Hores laborables nocturnes
Hores festives diürnes
ores festives nocturnes
Total hores

67.151
13.847
13.775
7.464
102.237

En tot cas les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació iva exclòs resultaran
excloses del procediment.
6. Imputació pressupost municipal.

La despesa corresponent a l’exercici 2021 i que només cobreix l’import corresponent al
termini d’execució d’aquest exercici, es farà efectiva amb càrrec a les partides que
consten als certificats de retenció de crèdits que consten a l’expedient, d’acord amb les
dades de l’Annex 2 de l’Informe Justificatiu.
La despesa corresponent als exercicis 2022 i 2023, es farà efectiva amb càrrec a les
partides que consten als certificats de retenció de crèdits que consten a l’expedient
d’acord amb les dades de l’Annex 2 de l’Informe Justificatiu i la seva autorització o
realització es subordina al crèdit adequat i suficient que per a cada exercici autoritzin
els respectius pressupostos municipals de conformitat amb l’art. 174 del RDL 2/2004
de 5 de març, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals.
La referida despesa respon a les previsions del plec de condicions tècniques. Per al
cas que els tràmits licitatoris i la formalització del contracte no s’ haguessin conclòs a
la data prevista d’inici del servei en aquests plecs i en els plecs de condicions
tècniques, es reajustarà el termini a la data prevista de l’inici efectiu del contracte, i es
procedirà al reajustament de la despesa corresponent, de conformitat amb l’art. 96 del
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Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.
7. Valor estimat del contracte.

Considerant el pressupost base de licitació, les estimacions del contracte abans
esmentades, així com les seves possibles modificacions i pròrrogues, el valor estimat
del contracte sense incloure l'Impost sobre el Valor Afegit, als efectes de determinar el
procediment d’adjudicació i la publicitat és el següent:
Any

Total

Import Net

Prorroga

Modificacions

Total

2021

463.865,95 €

92.773,19 €

556.639,14 €

2022

1.855.463,80 €

371.092,76 €

2.226.556,56 €

2023

1.391.597,85 €

463.865,95 €

371.092,76 €

2.226.556,56 €

2024

1.855.463,80 €

371.092,76 €

2.226.556,56 €

2025

1.391.597,85 €

278.319,57 €

1.669.917,42 €

3.710.927,60 €

1.484.371,04 €

8.906.226,24 €

3.710.927,60 €

8. Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació assignada a
cada criteri respecte del total de criteris a considerar:

Considerant l’objecte del contracte, així com també totes les actuacions que integren el
seu cicle de vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en funció
al preu ofert i justifica:
8.1. Relació qualitat preu : fins a 74 punts

8.1.1.PREU : Fins a 37,5 punts, la millor oferta econòmica, representant el
37,5 % de la puntuació final.
L’estimació horària d’aquest contracte és la següent :
Hores laborables diürnes
Hores laborables nocturnes
Hores festives diürnes
ores festives nocturnes
Total hores

67.151
13.847
13.775
7.464
102.237

El preu de licitació es determina per quatre variables, segons els diferents preus/hora
aplicables al servei
Preu hora diürna laboral
Preu hora nocturna laboral
Preu hora diürna festiva
Preu hora nocturna festiva

De 06’00 h a 22’00 h
De 22’00 h a 06’00 h
De 06’00 h a 22’00 h
De 22’00 h a 06’00 h

17,62 €
19,02 €
18,76 €
20,16 €
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Es valorarà amb la màxima puntuació (37,5 punts) la millor oferta econòmica presentada i a la
resta se’ls aplicarà la inversa proporcionalitat.
Els càlculs es faran per a cada variable aplicant la següent formula :
Puntuació = 37,5 punts * Ofm / Of
Ofm= Oferta més econòmica respecte el tipus de licitació
Of= Preu Oferta presentada.
Es valorarà assignant la major puntuació a la proposta que ofereixi el preu més econòmic
respecte el tipus de licitació (Ofm). La puntuació de les propostes restants (Of) es determinarà
d’acord amb la seva proporció respecte d’aquella.
Per establir la puntuació final del preu, es sumaran els punts de cadascuna de les quatre
variables i es dividirà entre 4.
8.1.2. Borsa d’hores: Fins a 2’5 punts, el que representa un 2’5 % de la puntuació final
La Borsa d’hores és una borsa que valora fins a 2’5 punts en funció de les hores que
s’ofereixin. Els licitadors poden oferir fins a 250 hores/any , que es podran executar durant els
anys de contracte , ( i possible prorroga en cas que no s’hagin exhaurit durant els dos primers
anys del contracte, sempre que es prevegi amb la suficient antelació pel servei tècnic) .
S’estipulen per la borsa que les hores es facin en horari diürn laborable .
0 hores ofertes = 0 punts
1 hora = 0,01 punts.
250 hores = 2’5 punts

Resta hores ofertes es calcularà de forma proporcional.
S’estableix com diürnes laborables les hores imputades a la borsa d’hores .
8.1.3. QUALITAT : En relació a les mesures laborals aplicades per l’empresa al personal :
Fins a 9 punts , el que representa un 9% sobre la puntuació total :
Es valora positivament per la prestació del servei que els treballadors de l’empresa

gaudeixin de les millors condicions socials i laborals(incloent formació), pels beneficis
que suposen pels treballadors , que alhora repercuteixen en la millor qualitat del servei.
En el cas que l’empresa compleixi amb els subcriteris de la taula següent, obtindrà els
punts que corresponguin .
Criteri de Perspectiva de gènere

Fins a 9
punts
Fins a 2

S’assignaran 2 punts a l’empresa que tingui el major percentatge de dones dins la seva
plantilla, destinades a les tasques de vigilància de seguretat. La resta es valorarà de forma
inversament proporcional per procediment de regla de tres simple.
El càlcul es farà de la forma següent :
P = Puntuació màxima ( 2 ) X percentatge a valorar / percentatge més alt.
S’ha d’acreditar amb documentació tipus conveni col·lectiu, acord ratificat pel
comitè d’empresa o declaració jurada.
L’empresa compta amb un protocol de tractament i prevenció de situacions d’assetjament
laboral i d’assetjament sexual i amb un registre de les situacions i solucions adoptades
S’ha d’acreditar amb documentació tipus conveni col·lectiu, acord ratificat pel
comitè d’empresa o declaració jurada.
L’empresa compta amb un Protocol d’actuació davant la violència de gènere a l’empresa

2 punts

3 punts
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S’ha d’acreditar amb documentació tipus conveni col·lectiu, acord ratificat pel
comitè d’empresa o declaració jurada.
Pla de Formació que inclogui formació en Mediació i Gestió de conflictes o anàlegs

2 punts

S’ha d’acreditar amb documentació tipus conveni col·lectiu, acord ratificat pel
comitè d’empresa o declaració jurada.
8.1.4 .QUALITAT : En relació als recursos de suport als serveis es valora com a millora la
dotació del següent material : Fins a 25 punts, el que representa el 25 % de la valoració
total.
La valoració d’aquest apartat es farà atenent a les característiques tècniques dels models
presentats a les ofertes :
Dotació material edificis i vigilants
Instal·lació , posada en marxa , manteniment d’1 o 2 Arcs de Seguretat :
El manteniment inclourà les reparacions i substitució dels aparells en qualsevol
cas dins el termini de 15 dies.

Fins a 25 punts
Total : Fins a 7
punts

Model mínim requerit o equivalent : Ceia SA Internacional Classic metal detector
RX-N070
Models tècnicament inferiors o més antics NO es valoraran

1 arc de seguretat
2 arcs de seguretat
Instal·lació , posada en marxa i manteniment d’1 o 2 escàners :
El manteniment inclourà les reparacions i substitució dels aparells en qualsevol
cas dins el termini de 15 dies.

3’5 punts
7 punts
Total : Fins a 7
punts

Models mínim requerit : HI-SCAN HEIMANN 5030-S
Models tècnicament inferiors o més antics NO es valoraran
1 escàner
2 escàners

3’5 punts
7 punts

Instal·lació , posada en marxa , manteniment de 13 desfibril·ladors :
El manteniment inclourà les reparacions i substitució dels aparells en qualsevol
cas, dins el termini de 15 dies.
13 Desfibril·ladors DEA
Model Mínim requerit o equivalent Powerheart model G5 automàtic
Models tècnicament inferiors o més antics NO es valoraran
Menys de 13 desfibril·ladors no es valorarà = 0 punts
Posar a disposició aplicació i/o programes informàtics per a que el servei tecnic
municipal pugui gestionar incidències i qualsevol altre gestió .

6 punts

5 punts

S’haurà d’aportar la fitxa tècnica dels elements que el licitador indiqui que aportarà com a dotació
de material segons la taula anterior.
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8.2.Criteris de qualitat avaluables mitjançant judici de valor i automàtics ( fins 26 punts)
Els licitadors hauran de presentar una proposta del Pla de Serveis o Pla de Treball on es
desenvolupin tots o alguns dels criteris establerts al punt 4 del PPT, Característiques Generals
del Serveis, segons el que cada empresa consideri :





Protocol de treball als edificis municipals
Protocols de treball a la via publica
Pla de rondes nocturnes al CC Tecla Sala i Edifici Girona/La Farga SA.
Material i personal que es posa a disposició de cada servei

Es valoren a la següent taula aquells aspectes que es consideren essencials dins l’execució del
contracte:
8.2.1.En relació al Pla de Serveis : Fins a 26 punts, el que representa el 26 % de la valoració
total.

Pla de rondes nocturnes als edificis Tecla Sala amb implementació sistema
electrònic

Fins a 26
punts
Fins a 12
punts

Es valorarà amb 12 punts la proposta que contingui com a mínim:



3 rondes nocturnes de control cada dia, durant els 365 dies de l’any.
Interval horari aproximat , cada 3 hores ( es concretarà exactament amb el
servei tècnic depenent les necessitats segons les variacions dels riscos i les
circumstàncies en quant a la seguretat de l’edifici )

Punts de control diaris que cal registrar de forma telemàtica:
Ruta recomanada:
1 Taulell vestíbul ( Inici)
2 WC vestíbul 1ª planta
3 Sala màquines quiosc
4 WC infantil
5 WC direcció biblioteca
6 Cuina 2ª planta
7 WC personal 2ª planta
8 WC neteja planta 2ª
9 Sala bombes clima
10 WC vestíbul planta 2ª
11 Porta emergència planta 2ª
12 Sortida emergència Renault
13 Sortida emergència TPK
14 WC 1 sala expo
15 WC 2 sala expo
16 Sortida emergència Fundació Arranz Bravo
17 Sala màquines exposicions
18 Magatzem tècnic
19 Magatzem obres
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20 Vestuari centre
21 Vestuari públic
22 Sala màquines magatzem
23 WC minusvàlids
24 Porta moll de càrrega
25 WC Centre Cultural
26 Cuina Centre Cultural
27 Sala clima sota rampa
28 Accés rampa (final)
La resta d’ofertes es valorarà de manera proporcional a la proposta efectuada.
Pla de rondes nocturnes a l’edifici La Farga SA amb Edifici c. Girona amb
implementació sistema electrònic

Fins a 12
punts

Es valorarà amb 12 punts la proposta que contingui com a mínim:



3 rondes nocturnes de control cada dia, durant els 365 dies de l’any
Interval horari aproximat , cada 3 hores ( es concretarà exactament amb el
servei tècnic depenent les necessitats segons les variacions dels riscos i les
circumstàncies en quant a la seguretat de l’edifici )
La proposta ha d’incloure els següents punts de control com a mínim:





Inici : Comprovació i tancament portes accés dels dos edificis
Control habitual sala d’explotació informàtica ( c. Girona) cada dos hores
Revisió tots els accessos mínim dues vegades
Punts de control mínims diaris que cal registrar de forma telemàtica :




Portes accés de la via publica
Portes emergència i accessos habitual

La resta d’ofertes es valorarà de manera proporcional a la proposta efectuada.
Desenvolupament Protocols de treball als edificis municipals a la via pública

Fins a 2
punts

Mitjans materials i personals que es posen a disposició en cada servei, ( telèfons
mòbils/walkie talkies, etc. ), establiment de pautes de treball, descans, relleus, resolució
d’incidències, propostes de millora, y qualsevol altres que es trobi adient.
Es valorarà amb la màxima puntuació la proposta que desenvolupi el protocol més
complert en quant a pautes de treball dels vigilants i els medis posats a disposició dels
vigilants en actes a l’aire lliure.
(*) Sempre d’acord amb els descansos i relleus de personal tipificats al conveni col·lectiu, per tal de garantir la cobertura
de tots els llocs de vigilància.

En el supòsit de que dues o més proposicions resultin igualment avantatjoses, tindran
preferència les proposicions que acreditin tenir a la plantilla un nombre de treballadors
discapacitats superior al 2%.
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D’acord amb l’article 85 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova
el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es
consideraran en principi desproporcionades o temeràries les ofertes que es trobin dins
els següents supòsits:
9.Procediment d’adjudicació
Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el
seu objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la
seva adjudicació, es considera que el més adient és adjudicar aquest contracte
mitjançant un procediment obert harmonitzat.

10. Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financera de les
empreses.
Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no
discriminació i proporcionalitat que ha de regir en tota actuació administrativa, les
condicions d’aptitud mínima que s’haurà d’exigir als licitadors per a participar en
aquest procediment d’adjudicació és la següent:
1.- Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social
prestacions que són idèntiques o similars al contracte que es pretén licitar i que no es
trobin en supòsits de prohibició de contractar.
Així mateix, per assegurar la idoneïtat de les empreses licitadores s’exigirà la següent
solvència:
1.- Solvència econòmica.
L’empresa adjudicatària presentaran el volum anual de negocis en l'àmbit a què es
refereixi el contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims anys disponibles en
funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de la data de
presentació de les ofertes, ha de ser com a mínim d’ un import d’una vegada i mitja
l’anualitat mitjana del contracte. En el cas de què la data de creació o d’inici de les
activitats de l’empresa licitadora sigui inferior a tres anys el requeriment es podrà
referir al període d’activitat. En el cas de què aquesta data sigui inferior a un any el
requeriment podrà ser proporcional d'acord el que estableix l'article 87 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
L’empresa adjudicatària haurà d’aportar certificat conforme disposa d’una assegurança
de responsabilitat civil per capital mínim de 300.506,10 € d’acord amb el Real Decreto
2364/1994, de 9 de diciembre, que aprova el Reglament de Seguretat Privada
2.- Solvència tècnica
Les empreses adjudicataris presentaran una relació dels principals serveis efectuats
en els tres últims anys, de la mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen
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l’objecte del contracte, l’import anual acumulat dels quals l’any de més execució sigui
igual o superior al 70 per cent de l’anualitat mitjana del contracte. S’ha d’indicar
l'import, la data i el destinatari, públic o privat dels mateixos d'acord amb el que
s'estableix a l'article 90 de la LCSP.
Per determinar els serveis que són similars al de l’objecte del contracte es tindran en
compte els tres primers dígits dels respectius codis CPV, tal i com disposa l’article
90.1.a) de la LCSP.
S’admet que els empresaris puguin acreditar la solvència necessària mitjançant la
solvència i recursos d’altres entitats que no es trobin amb cap supòsit de prohibició per
contractar i amb independència dels vincles que tinguin amb elles, sempre i quan
demostri que durant la vigència del contracte disposarà efectivament dels mitjans i
solvència d’aquella entitat.
S’haurà d’aportar la documentació conforme l’empresa s’adequa a la legislació vigent, i
disposa de les corresponents llicències i permisos per als treballs que li siguin
encomanats.
L’empresa adjudicatària ha de presentar una declaració indicant el material i equip
tècnic del que es disposarà per l’execució del contracte, d’acord al punt 4 del Plec de
condicions tècniques.
11.Modificacions del contracte.
Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el
contracte, si concorren les circumstàncies establertes a l’art. 204 de la Llei 9/2017 de 9
de novembre de 2017.
La clàusula 7 del Plec tècnic, concreta els motius de modificació del contracte en els
termes següents :
El Pla basic de serveis es podrà modificar en funció de les necessitats de l’Ajuntament
- per incorporar serveis fixos i/o puntuals en els edificis, locals i espais municipals per
noves necessitats dels serveis municipals.
- per adaptacions que resultin dels plans de Seguretat dels edificis municipals
- per serveis extraordinaris que s’hagin de realitzar per donar cobertura activitats i
serveis no habituals.
Les modificacions es fixen en un percentatge fins al 20%, d’acord amb l’article 204 de
la LCSP.
Per procedir a la modificació caldrà l’acord de l’òrgan municipal competent amb
audiència del contractista, i s’aprovarà d’acord amb el procediment previst a la LCSP.
En cap cas es podran establir nous preus no previstos al contracte.
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En tot cas, l’import màxim de les modificacions de contracte enumerades anteriorment
no podran superar a l’alça de forma acumulada, el 20% sobre l’import inicial del
contracte.
Les condicions, abast i límits d’aquesta/es modificació/ns i la/es que hagi proposat
l’adjudicatari en la seva oferta, seran obligatòries pel contractista.
Les modificacions en cap cas poden suposar l’establiment de nous preus unitaris no
previstos en el contracte.
El procediment a seguir per a la modificació es l’establert a l’article 207 de la Llei
9/2017, LCSP.
El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència al contractista i, si escau,
del redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en
document administratiu.
Les modificacions del contracte es formalitzaran en document administratiu d’acord
amb l’article 153 de la LCSP.
L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions del contractista i
de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a l’aprovació de la
modificació, tant els que aporti l’adjudicatari com els que emeti l’òrgan de contractació,
es publicaran en el perfil de contractant en el termini de 5 dies des de l’aprovació.
12. Pagament de factures.
El pagament de les factures es realitzarà mensual, d’acord amb el calendari de
pagaments previst per l’Ajuntament i prèvia comprovació i supervisió de les
prestacions realitzades. Sens perjudici de la quantitat a satisfer que resulti en cas de
demora o endarreriment de les prestacions pactades d’acord amb el que s’estableix a
l’apartat 10 del PPT.
13. Termini d'execució.
La durada de les prestacions serà de dos anys, preveient com a data d’inici l’1
d’octubre del 2021 fins el 30 de setembre de 2023, amb possibilitat de prorroga de dos
anys.
Per al cas que els tràmits licitatoris i la formalització del contracte no s’ haguessin
conclòs a la data prevista d’inici del servei prevista en aquests plecs i en els plecs de
condicions tècniques, es reajustarà el termini a la data prevista de l’inici efectiu del
contracte, i es procedirà al reajustament de la despesa corresponent, de conformitat
amb l’art. 96 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
En cap cas la modificació del contracte suposarà l’establiment de nous preus no
previstos al contracte.
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14. Condicions essencials i especials del contracte
El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de la
qual, en tots els seus termes, tindrà el caràcter d’obligació essencial del contracte.
El seu incompliment comporta la imposició de les penalitats que es preveuen en la
clàusula tretzena d’aquest plec, responent la garantia definitiva d’aquestes penalitats.
Són especials les següents obligacions :
1. Complir els horaris del serveis d’acord amb el Pla basic de Serveis i el Plecs

de Tècnic de condicions.
2. Garantir el normal funcionament i la continuïtat del servei, de conformitat amb

les condicions establertes en el present plec i el de condicions administratives,
sense que pugui produir-se cap interrupció del servei.
3. Tenir capacitat de disseny i organització eficient dels quadrants horaris fixes i

possibles canvis i nous serveis d’acord amb l’objecte de la prestació del servei.
4. Disposar d’una organització de recursos humans estable, capaç de resoldre la

substitució de personal i cobertura d’incidències laborals amb immediatesa,
assegurant que aquestes no puguin afectar al funcionament del servei.
5. Coneixements i/o experiència del personal adscrit al servei o en serveis similars

al que es proposa en el present contracte.
6. Comunicar per escrit al tècnic municipal responsable del contracte de totes les

incidències de servei d’acord al protocol d’actuació en cas d’incidència.
7. L’adjudicatari reforçarà els serveis de control quan

li siguin requerits amb
antelació i amb el numero suficient d’efectius que pugui garantir el control dels
edificis municipals.

8. L’empresa adjudicatària quedarà obligada a retirar del servei al personal que no

procedeixi amb correcció en el desenvolupament del servei així com a la
substitució del mateix. Alhora quedarà obligada a rotar el personal en cas que
el servei tècnic ho consideri adient.
9. L’adjudicatari garantirà que el servei es realitzi en les condicions contractades,

amb la qual cosa, elaborarà un Pla de Serveis per a la supervisió de l’esmentat
servei mitjançant un sistema de control d’un dia/setmanal com a mínim.
D’aquests controls es donarà compte al tecnic responsable municipal
mitjançant informe de la situació com a control de qualitat intern sobre
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l’execució del contracte. Alhora informarà sobre qualsevol incidència en el lloc
de treball del seu personal.
10. L’empresa facilitarà els equips de protecció i les mesures necessàries i vigilarà

pel compliment de la normativa de Seguretat i Salut en el treball. L’Ajuntament
podrà sol·licitar documentació acreditativa del compliment de la legislació
vigent en matèria del treball.
11. En tot cas l’empresa adjudicatària ha d’aportar certificat conforme disposa

d’una assegurança de responsabilitat civil per capital mínim de 300.506,10 €
d’acord amb el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, que aprova el
Reglament de Seguretat Privada.
12. Disposar d’una sala o centre de control 24 hores tots els dies de la setmana.
13. Complir el contracte amb estricta subjecció a aquests plecs de condicions

tècniques de prestació del servei.
14. En cas que s’hagin valorat com a millores la dotació de

desfibril·ladors,
telèfons mòbils, arcs de seguretat, escàners, aplicació informàtica, pla de
rondes, etc., l’adjudicatari haurà de presentar un “Pla d’implementació de
millores” de tot els elements que es posen a disposició del servei tecnic, dins el
primer mes després de la formalització del contracte.

15. Alhora es presentarà un Pla de Treball/ Serveis acabant de definir l’operativa

del servei, que es consensuarà amb el servei tècnic per la correcta execució
del contracte
És condició essencial del contracte
-

Que l’empresa adjudicatària acompleixi amb el Conveni col·lectiu d’empreses
de seguretat , i resta de normatives laborals.

-

Que l’actual responsable dels vigilants adscrits al contracte, encarregat dels
quadrants del personal, incidències, operativa amb resposta immediata amb els
tècnics municipals, durant la seva jornada laboral i excepcionalment donant
suport fora de la seva jornada laboral, haurà de ser la mateixa persona que
actualment desenvolupa aquestes tasques, donat que te la formació i
experiència específica per realitzar-les.

-

Que el personal adscrit a la sala de control de mobilitat, , per la complexitat de
les tasques realitzades haurà de tenir la formació especifica adient i per tant
ha de ser sempre el mateix personal. Alhora es donarà formació específica a
d’altres vigilants per tal de donar cobertura qualsevol incidència dels
treballadors habituals o en cas que es modifiqui el nombre de vigilants adscrits
a la sala.
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-

L’adscripció dels mitjans materials indicats a l’oferta.

15. Revisió de preus.
L'adjudicatari no té dret a revisió de preus, ateses les característiques i durada del
present contracte.
16. Garanties
Ateses les característiques del contracte no s’exigeix garantia provisional. No obstant,
el contractista que resulti adjudicatari haurà de dipositar una garantia definitiva per
import de equivalent al 5% del pressupost base de licitació del contracte, iva exclòs.
17.Termini de Garantia
En el present contracte no es fixa termini de garantia atesa la seva naturalesa i
característiques.
18.Subcontractació
Ateses les característiques i qualitats que han estat objecte de valoració i consideració
determinant per a l’adjudicació de la millor relació qualitat preu del contracte, no es
permet la subcontractació.
19.- Cessió del contracte.
Ateses les característiques del contracte es permet la cessió del contracte.
20- Resolució del contracte
Són causes de resolució del contracte:
-

Les previstes als articles 211, 313 i concordants de la LCSP. Llei 9/2017 de 8
de novembre de contractes del sector públic.

-

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 LCSP.

-

L’incompliment de les condicions especials d’execució.

21. Inici i lloc de les prestacions
Inici de les prestacions es preveu l’1 d’octubre de 2021. Les prestacions es realitzaran
a la Ciutat de L’Hospitalet
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22. La subrogació de treballadors
En els efectes previstos a l’article 130 de la LCSP, Llei 9/2017 de 8 de novembre de
2017, s’adjunta al Plec de Condicions tècniques com Annex 2, relació del personal.
23. Règim específic de penalitats.
El contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes al Plec de
clàusules Tècniques i al Plec de Clàusules administratives generals :
La Clàusula dotzena del Plec Tècnic estableix com a incompliments del contracte les
següents incidències :
La relació d’incidències tipificades en funció de la gravetat i que poden aparèixer
durant l’objecte d’aquest contracte, es recolliran i quantificaran d’acord amb la següent
classificació:
Incidències molt greus:
 No realitzar el servei sense justificació i sense previ avís al Servei Municipal.
 El retard de puntualitat, per causa imputable a l’empresa, més de 30 minuts, 4
o més vegades al mes.
 Acumular o reiterar tres incidències greus en el transcurs de sis mesos de
prestació del servei.
Incidències greus:
 No realitzar el servei sense justificació i sense previ avís al Servei Municipal,
amb 24 hores hàbils d’antelació.
 El retard de puntualitat, per causa imputable a la empresa, entre 15 i 30 minuts,
4 o més vegades al mes.
 Acumular o reiterar tres incidències lleus en els transcurs de sis mesos de
prestació del servei.
Incidències lleus
 No realitzar el servei sense justificació, si la comunicació es fa amb menys de
48 hores hàbils.
 El retard de puntualitat, per causa imputable a la empresa, menys de 15
minuts, més d’una vegades al mes.
A part de les establertes a la clàusula dotzena del Plec de Prescripcions tècniques ,
constitueixen:
a) Incompliments molt greus:
- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en el Plec
administratiu i que no donin lloc a la resolució del contracte.
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions
d’execució del contracte establertes en el Plec administratiu i en el plec de
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condicions tècniques, quan produeixi un perjudici molt greu i no doni lloc a la
resolució del contracte.
- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en
les prestacions.
- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general
sobre prevenció de riscos laborals.
- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi
ambient d’acord amb la legislació vigent.
- L’ incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i proveïdors.
b) Incompliments greus
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions
d’execució del contracte establertes en el Plec administratiu i en el plec de
condicions tècniques, quan no constitueixi falta molt greu.
- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les
prestacions.
- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de
la normativa general sobre prevenció de riscos laborals.
- L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en el Plec
administratiu, quan no se’ls hi hagi atribuït el caràcter d’obligacions contractuals
essencials.
c) Incompliments lleus
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions
d’execució del contracte establertes en el Plec administratiu i en el plec de
condicions tècniques, quan no constitueixi falta molt greu o greu.
- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la
normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o
molt greus.
24 .Penalitats:
Les penalitats queden establertes a la clàusula tretzena del Plec :
Les sancions o penalitzacions hauran de guardar la necessària proporcionalitat amb la
gravetat dels fets constitutius de la infracció i es graduaran en atenció als criteris
següents:
-

Tipologia de la infracció.
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-

Efectes de la infracció directament sobre el servei.
L’existència de reiteració o de reincidència en la infracció.

Les sancions o penalitzacions que s’imposin seran independents entre si i per tant,
acumulatives i s’entendran sense perjudici del fet que el contractista hagi de reparar
els danys i perjudicis ocasionats.
Les quanties de les sancions seran les següents:
-

Incompliment lleus:
es penalitzaran cadascun d’ells per la quantitat de 50,00 € acumulatius, així, les
penalitzacions aniran des de 50,00 € fins a 150,00 €

-

Incompliments greus:
es penalitzaran cadascun d’ells per la quantitat de 100,00 € acumulatius, així,
les penalitzacions aniran des de 100,00 € a 300,00 €

-

Incompliments molts greus: davant d’aquests, l’Ajuntament podrà adoptar les
següents mesures:

-

Imposar penalitzacions per la quantitat de 300 € cadascuna, que poden ser
acumulatives si s’ha comès més d’un incompliment, així, les penalitzacions
aniran des de 300 € a 900 €

-

Imposar el pagament de les despeses ocasionades amb motiu de la no
cobertura del servei de vigilància.

Així mateix, a més de la penalitzacions per incompliment que puguin ser deduïdes de
la facturació, es realitzarà la deducció de la despesa corresponent a aquells serveis no
realitzats o d’aquells no realitzats correctament sense prejudici que s’estableixin com a
penalització les despeses, justificades pels diferents serveis, ocasionades per
activitats que no es puguin realitzar per la no realització del servei contractat.
25. Protecció de dades de caràcter personal i compromís de confidencialitat
L’execució d’aquest contracte no comportarà el tractament de dades personals.
L’Ajuntament no posarà a disposició de l’empresa adjudicatària cap informació
relacionada amb dades de caràcter personal.
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