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1.- JORDI PIBERNAT CASAS (TCAT) (Alcalde), 21/06/2022 22:24

Núm. expedient.: X2022000822

ANUNCI
De l’Ajuntament d'Anglès pel qual es pública la licitació d'un contracte de serveis per 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, mitjançant
procediment obert simplificat abreujat, amb una pluralitat de criteris d’adjudicació (exp.
X2022000822)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament d'Anglès.
b) Codi oficial estadístic: 1700840003
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament d'Anglès.
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Número d'expedient: X2022000822
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament d'Anglès.
b) Domicili: Carrer d'Avall, 29-31 "Can Cendra"
c) Localitat i codi postal: Anglès, CP: 17160.
d) Codi NUTS: ES512
e) Telèfon: 972420058
f) Adreça electrònica: info@angles.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/angles
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: veure el PCAP
i) Horari d’atenció: De Dilluns a Divendres de 9:00 a 14:00
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: L’objecte del contracte és la prestació del servei de seguretat i
vigilància per l’assentament i control del mercat setmanal que té lloc a la Plaça dels Palillos
d’Anglès cada diumenge ─sens perjudici de que pugui ser reubicat en cas de necessitat o
conveniència per part de l’Ajuntament d’Anglès, la qual cosa serà comunicada a
l’adjudicatari amb una antelació mínima de 48 h.La prestació d’aquest servei comprèn, amb caràcter general, les següents tasques ─que,
en tot cas seran detallades i matisades al Plec de Prescripcions Tècniques (d’ara endavant,
el “PPT”)─:
(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
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(vii)
(viii)
(ix)
(x)
(xi)
(xii)
(xiii)

b)
c)
d)
e)
f)

1.- JORDI PIBERNAT CASAS (TCAT) (Alcalde), 21/06/2022 22:24

disposen de l’espai necessari ─segons el plànol orientatiu facilitat per l’Ajuntament
d’Anglès─;
reubicar els paradistes en cas que l’espai que tenen reservat estigui ocupat per vehicles;
facilitar els contenidors d’orgànica a les parades que ho necessitin;
vetllar pel bon funcionament del mercat i coordinar les actuacions de muntatge de les
parades dels marxants a fi d’evitar possibles incidents;
supervisar les tasques de desmuntatge per part dels marxants i de neteja per part del
servei de neteja contractat per l’Ajuntament d’Anglès;
retirar els contenidors repartits a primera hora i retornar-los al punt inicial;
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;
retirar les tanques col·locades inicialment per delimitar l’espai.

Admissió de pròrroga: sí (1 pròrroga de 2 anys)
Divisió per lots: no.
Codi NUTS del lloc d'execució: ES512
Termini d'execució: 2anys.
Codi CPV:
79714000-2: serveis de vigilància.
79710000-4: serveis de seguretat.

-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: servei
b) Tramitació: ordinari.
c) Procediment: obert simplificat abreujat
d) Contracte reservat: no.
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-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 26.307,84 euros sense IVA.
-6 Admissió de variants: no.
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: no
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: No
b)

Solvència:

Econòmica i financera:
De conformitat amb l’article 87 de la LCSP, la solvència econòmica i financera mínima de
l’empresari per poder executar el contracte es determina a través d’algun dels mitjans
següents:
a)

Volum anual de negocis 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
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proporcional.
Import mínim: 39.461,76€
Solvència tècnica o professional:
De conformitat amb l’article 90 de la LCSP, la solvència tècnica o professional mínima de
l’empresari per executar aquest contracte s’haurà d’apreciar tenint en compte els seus
coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, d’acord amb els mitjans 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 (Annex 1).

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):
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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.

Atès que la inscripció en un registre oficial d’empreses licitadores és obligatòria per participar
en aquesta licitació, el licitador que hagi obtingut la major puntuació no haurà d’acreditar la
solvència econòmica i financera i tècnica o professional, excepte que la informació obrant en
el registre no consti vigent o actualitzada.
-9 Criteris d’adjudicació:
- Criteris quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules (Sobre Únic): fins a 100 punts
Preu ofertat
S’avaluarà mitjançant la fórmula següent: LINEAL QUALITATIVA

Fins a 45 punts
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punts de l’oferta i
punts del criteri preu
preu de l’oferta i
preu de la millor oferta
import de licitació
Aquesta fórmula està pensada per establir-se en licitacions on els
aspectes qualitatius de la prestació són rellevants (àmbit social, serveis
de caràcter intel·lectual...) i es vol desincentivar la competitivitat entre els
licitadors en el criteri preu per centrar-la en altres criteris d’adjudicació de
qualitat. La fórmula atorga la màxima puntuació a la millor oferta i apropa
les puntuacions entre elles respecte de les altres fórmules. Aquesta
fórmula estableix que la diferència de punts atorgats a dues ofertes és
proporcional a la diferència de les seves baixes.
D’una banda, cal indicar l’import total de l’oferta ─que pot ser igual o
inferior al preu de licitació─. D’altra banda, cal detallar també els preus
unitaris oferts ─que poden ser iguals o inferiors als preus per hora que
consten especificats anteriorment, i que es poden expressar amb un
màxim de dues xifres decimals─. L’import total de l’oferta ha de coincidir
amb la suma dels preus unitaris oferts ─atenent al nombre d’hores
previstes per a l’execució del contracte, és a dir, un total de 536 hores en
horari festiu diürn per les 2 anualitats més un total de 52 hores en horari
festiu nocturn per les 2 anualitats─.
No es pot presentar un preu/hora per sota del conveni col·lectiu
d’aplicació.
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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
durada mínima s’atorgaran 0 punts.
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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.

-10 Condicions particulars per l’execució del contracte:
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen:
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 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.
11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No.
-12 ACP aplicable al contracte? Sí
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: la indicada en el Perfil del Contractant
b) Presentació d’ofertes: electrònica
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/angles
-14 Obertura de proposicions:
a) Entitat: Ajuntament d'Anglès.
b) Lloc: Plataforma electrònica de contractació
c) Data: Es publicarà oportunament en el Perfil del Contractant. Si el dia d’obertura
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de proposicions és dissabte o festiu, el termini es prorrogarà directament al següent dia
hàbil
d) Hora: Es publicarà oportunament en el Perfil del Contractant
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: Atès que es tracta d’un acte d’obertura de
sobres electrònica, d’acord amb l’article 157.4 i 159.4 lletra d) de la LCSP, l’acte de
Mesa per l’obertura dels sobres serà privat.
-15 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català / Castellà
- 16 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons
de la Unió Europea: No.
Anglès, a data de la signatura electrònica
Jordi Pibernat Casas
Alcalde

