INFORME JUSTIFICATIU PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE SEGURETAT I
CONTROL D’ACCÉS DURANT LA REALITZACIÓ I MUNTATGE DE L’ “ASSOCIA’T A LA
FESTA”.
1. OBJECTE DEL CONTRACTE
La Direcció de Serveis d’Acció Comunitària preveu realitzar l’Associa’t a la Festa, un projecte
integrat en les Festes de la Mercè de Barcelona que consisteix en una programació d’activitats
durant els dies 22, 23 i 24 de setembre el 2018, i durant els dies 21 i 22 de setembre el 2019 a
la plaça de Catalunya, en plena Festa Major de Barcelona, amb la intenció de generar un espai
de contacte entre les entitats que realitzen la seva activitat en la Ciutat i la ciutadania. Aquest
espai permet la visibilització i el reconeixement de les associacions i els seus projectes.
Per tal de dur a terme l’activitat a la plaça, es necessari garantir una sèrie de mesures i
elements de seguretat i vigilància tant de l’espai com dels accessos a la Plaça. És aquesta
necessitat l’objecte del present contracte, que consistirà en la prestació dels següents serveis
tenint en compte que es tracta d’un espai obert en el que participen aproximadament unes 200
entitats i es preveu una afluència de 100.000 persones:




Formalització de la vigilància al carrer amb Departament d’Interior
Control d’accessos
Servei de Vigilància

En l’objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractació pública sostenible següents:
 Mesures socials

- Manteniment de les condicions laborals durant la vigència del contracte
- Comunicació inclusiva
- Paritat entre homes i dones en els perfils i categories professionals
CPV: 79714000-2 Servicios de vigilància
(Servei especials compres en l’Annex IV LCSP)
2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE FER EL CONTRACTE
Les activitats es realitzen en l’espai públic i s’utilitzen infraestructures que necessiten d’un
servei de vigilància des de que es col·loquen en la Plaça Catalunya els dies de muntatge fins la
finalització dels esdeveniments i desmuntatge, així com un servei de control d’accessos en els
diferents espais d’activitat per evitar aglomeracions i garantir la seguretat dels participants en
l’esdeveniment.
De conformitat amb el punt 5.2 de la Instrucció municipal de 15 de març de 2018 d’aplicació de
la llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del Sector Públic, s’informa que es compleixen
els principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera tot d’acord amb la previsió de
l’apartat 3 de la disposició addicional tercera de la LCSP atès que, la posició pressupostària
0801/22719/92418 va ser aprovada pel Plenari en el marc del Pressupostos de l’Ajuntament pel
2018.
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Pel que fa a les dotacions previstes per posteriors anualitats, l’eficàcia del contracte queda
supeditada a l’aprovació per part del Plenari dels Pressupostos. Si la dotació no fos aprovada
quedarà sense efecte el contracte.
L’Ajuntament de Barcelona no disposa dels recursos humans ni tècnics necessaris per tal de
realitzar els servei de vigilància, seguretat i control d’accessos per esdeveniments, per la qual
cosa es fa necessari el present contracte.
L’àmbit de la gestió d’aquest contracte no es pot dividir per lots, ja que donades les seves
característiques faria l’execució independent de les tasques encarregades excessivament difícil
i més onerosa des del punt de vista tècnic, i la necessitat de coordinar els diferents
contractistes per als diversos lots podria comportar greument el risc de soscavar l’execució
adequada del contracte, i per tant, resultaria ineficient i contraria a l’estalvi.
En virtut del que preveu l’art. 116.4 de la LCSP es justifica el següent:
 Que aquesta contractació s’adjudicarà pel procediment obert simplificat abreujat regulat
a l’art. 159.6 LCSP, ateses les característiques del contracte i tot i entenent que no
existeix cap restricció d’accés a la licitació i, per tant, l’elecció d’aquest procediment
permet la màxima participació i publicitat.
3. CÀLCUL DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE.
El pressupost total de licitació és el de 42.256,59 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent:
34.922,80 euros, pressupost net, i 7.333,79 euros en concepte d’import sobre el Valor Afegit al
tipus 21 per 100.
Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte del contracte, i els
preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos en el Plec de Clàusules
administratives generals, i anirà a càrrec als pressupostos i partida següents:

Any

Econòmic

Programa

Orgànic

Import net

% IVA

Import IVA

Import total

2018

22719

23182

0801

18.888,06 €

21

3.966,49 €

22.854,55 €

2019

22719

23182

0801

16.034,74 €

21

3.367,30 €

19.402,04 €

7.333,79 €

42.256,59 €

34.922,80 €

Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual la seva autorització o
realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius Pressupostos
municipals.
El pressupost net desglossat corresponent a la edició del 2018 és el següent:
Costos directes
15.138,06 €

Costos salarials

800,00 €

Costos pel funcionament del servei
TOTAL

15.938,06 €

Costos indirectes
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Despeses generals d’estructura

930,00 €
2.020,00 €

Benefici industrial
TOTAL

2.950,00 €
18.888,06 €

TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes):
El pressupost net desglossat corresponent a la edició del 2019 és el següent:
Costos directes

12.738,74 €

Costos salarials

800,00 €

Costos pel funcionament del servei
TOTAL

13.538,74 €

Costos indirectes
Despeses generals d’estructura

788,00 €
1.708,00 €

Benefici industrial
TOTAL

2.496,00 €
16.034,74 €

TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes):

L’estimació dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referència el Conveni laboral de
Conveni col·lectiu estatal de seguretat, publicat en el BOE de data 01/02/2018. Aquesta
indicació no prejutja el conveni laboral que hi sigui d’aplicació.
Els costos salarials s’han calculat a partir d’una plantilla de persones treballadores que ha
d’executar el contracte amb les següents categories professionals i nombre de persones,
segons s’especifica en el Plec de prescripcions tècniques (PPT).

Perfil

Categoria del
conveni

Nº de
persones

Control d’accés

Contador pagador

8

Vigilant de
seguretat

6

Vigilant de
seguretat

Retribució
mensual segons
conveni

Cost estimat
dels salaris

2018

1.092,24 €

4.470,00 €

2019

1.114,09 €

3.574,00 €

2018

1.145,13 €

6.912,00 €

2019

1.168,03 €

6.004,00 €

4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC).
El valor estimat total d’aquest contracte és de 34.922,80 € sense IVA.
Any

VE prestació

2018

18.888,06 €

2019

16.034,74 €

TOTAL

34.922,80 €
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5. DURADA DEL CONTRACTE
L’execució del present contracte s’inicia el dia 15 de setembre de 2018 amb la realització de l’
“Associa’t a la festa”, amb el muntatge de les infraestructures, i durant la realització de les
activitats d’aquest projecte que està previst en les següents dates: Per el dies 22,23 i 24 de
setembre per l’edició del 2018; i per els dies 21 i 22 de setembre durant l’edició del 2019.
La prestació dels serveis finalitza quan es desmunten totes les instal·lacions, 28 de setembre.
6. REQUISITS DE CAPACITAT, SOLVÈNCIA TÈCNICA I ECONÒMICA
Els contractes tramitats mitjançant procediment obert simplificat abreujat queden eximits els
licitadors d’acreditar solvència econòmica i tècnica, d’acord amb l’article 159.6.b) de la LCSP.
7. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES
La valoració de les proposicions per determinar l’oferta econòmicament més avantatjosa es
realitza utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu.
S’estableixen els següents criteris avaluables automàticament:
Puntuació
màxima

Criteri
Preu ofertat

45

Suplents

30

Aplicació d’un protocol contra agressions masclistes

25
Total

100 punts

D’acord amb allò previst al punt 9.4 de la Instrucció per l’aplicació de la Llei 9/2017, instrucció
aprovada per decret de la Comissió de Govern del 9 de març, es justifica que: la puntuació de
l’oferta econòmica és superior al 35 % de la puntuació total, ja que les característiques del
servei i de les prestacions descrites en el PPT estan molt acotades i per tant no es poden
incloure més modificacions que les ja valorades en la resta de criteris que realment siguin
significatives per la millor eficàcia del servei.

CRITERIS AUTOMÀTICS
7.1. Preu ofertat, fins a un màxim de 45 punts
La fórmula aplicada per puntuar l’oferta econòmica és la de la Instrucció de la Gerència
Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 (S1/D/2017-2133) publicat
en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny.

Es defineixen els següents límits per a la consideració d’ofertes, en principi, amb valors
anormals o desproporcionats:
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Les ofertes que suposin un diferencial de 10 punts per sota de la mitjana aritmètica de les
ofertes presentades pels licitadors.
En cas de presentació d’un únic licitador, seran considerades oferta anormalment baixa les
que suposin un diferencial inferior a 20 punts respecte al pressupost net de licitació.
En cas de més de 10 i de 20 licitadors, respectivament, aplica el que disposa la Instrucció
de la Gerència Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017
(S1/D/2017-2133) publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny, d’acord amb el nou
redactat publicat a la GM de 05/03/2018.
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.
7.2. Temps de resposta en cas de necessària suplència d’algun dels treballadors, fins a
un màxim de 30 punts
Justificació: Durant l’execució del contracte es poden donar situacions en les que els
treballadors adscrits a aquest no puguin assistir per causes imprevistes i justificades. En
aquests casos es considera important, per tal de mantenir la correcta execució del servei,
que l’empresa doni resposta, el més aviat possible a través de suplència, sempre dins del
termini màxim de 2 hores.
Es valorarà el temps de resposta i suplència, al que es compromet el licitador en cas de que
algun dels treballadors adscrits al contracte no pogués assistir-hi.
Aquesta valoració es ponderarà esglaonadament segons aquest quadre:
Flexibilitat

Puntuació

Suplent en menys de 1 hora

35 punts

Suplent en menys de 1:30 hores

20 punts

Suplent en màxim 2 hores

0 punts

7.3. Per l’aplicació d’un protocol contra agressions masclistes, 25 punts
Justificació: És important que el personal que executarà l’objecte del contracte disposi i sigui
coneixedor d’un protocol en cas que es produeixi una agressió masclista durant la
realització de les activitats de l’Associa’t, per tal que coneguin com actuar i iniciïn els
dispositius corresponents quan abans millor, pel benestar dels i les participants de les
activitats.
L'empresa contractista, en el termini de deu dies posteriors a la data de formalització del
contracte, haurà de presentar a la persona responsable del contracte el protocol contra
agressions masclistes que aplicarà en l’execució del contracte.
Si es produeix un empat en la puntuació total entre diverses empreses licitadores s’aplicarà el
següent criteri de desempat:
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-

Les empreses licitadores amb menor percentatge de contractes temporals a la plantilla
de cadascuna de les empreses.

-

En cas que l'aplicació d’aquest/s criteri/s no doni lloc a desempat es dirimirà mitjançant
sorteig.

8. GARANTIA DEFINITIVA
No s’exigeix garantia definitiva d’acord amb l’article 159.6.f)
9. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
L’inici de l’execució del contracte serà a partir de l’endemà de la formalització.
Les tasques de seguretat i vigilància exigeixen la prestació del servei in situ, a la Plaça
Catalunya. S’inicien la setmana anterior, durant el muntatge de les instal·lacions i estructures i
finalitzen amb el seu desmuntatge un cop finalitzat l’Associa’t.
La previsió de dates d’activitat a la plaça és la següent:
 Els dies 22, 23 i 24 de setembre el 2018.


Els dies 21 i 22 de setembre el 2019.

10. ABONAMENTS AL CONTRACTISTA
Les previstes en el Plec
11. REVISIÓ DE PREUS
En aquest contracte no es podrà revisar el preu durant la seva durada.
12. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
La persona responsable del contracte serà la Cap del Departament d’Associacionisme i
Iniciativa Ciutadana, Sra. Amaparo Cerezo Rincón
El Sr. Miquel Mutiñó, és la persona que figurarà als plecs per tal de respondre consultes
tècniques i el seu correu de contacte es: mmutino@bcn.cat
13. CONDICIONS ESPECIALS.
13.1. Requisits de capacitat




Disposar d'una organització amb elements suficients per a la deguda execució
del contracte, i comptar amb l’habilitació empresarial o professional que, en el
seu cas, sigui exigible per a la prestació del servei l’objecte del contracte.
Complir amb la normativa estatal i autonòmica de Seguretat Privada
o Normativa estatal:
 Ley 23/1992, de 30 de juliol, de Seguretat Privada
 Real Decret 2364/1994, de 9 de desembre
 RD 4/2008, de 11 de gener, pel que es modifiquen articles del
Reglament de Seguretat Privada
o Normativa catalana:
 Llei 5/2014, de 4 d’abril, de Seguretat Privada
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Les empreses han d’estar inscrites al Registre nacional de Seguretat Privada i
en els registres de les comunitat autònomes corresponents (art. 11 de la Llei
5/2014) i estar autoritzades pels ens corresponents.

13.2. Condicions especials d’execució del present contracte

- L’empresa adjudicatària està obligada a executar el contracte en els termes i
condicions previstes en el Plec de condicions tècniques i administratives.

- Designar el personal responsable durant el seu funcionament, que estarà en contacte
amb el responsable tècnic de la Direcció de serveis d’Acció comunitària.

- L’execució del contracte obeirà a les pautes i programació horària que establirà el
coordinador tècnic de l’Associa’t.

- Estar dotat del material i recursos necessaris per a resoldre qualsevol contingència
estructural, materials que no tindran càrrec addicional al valor del contracte.

- Realitzar el procés de suplència del personal, en un màxim 2 hores.
13.3. Condicions especials d’execució, de caràcter social:

- Manteniment de les condicions laborals durant la vigència del contracte
L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions
laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte,
fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació.
La persona responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que
declari formalment que ha complert la obligació. Així mateix, la persona responsable del
contracte o l’òrgan de contractació podran requerir als òrgans de representació de les
persones treballadores que informin al respecte.

- Comunicació inclusiva
L’empresa contractista ha de garantir,
o Que en les activitats derivades de l’execució del contracte no s’utilitzen llenguatge
o imatges sexistes, que no atemptin contra la igualtat de les persones amb
diversitat funcional de qualsevol tipus, els drets de la infantesa, o que no siguin
respectuoses amb la cura pel medi ambient, la sostenibilitat i els drets dels
animals.
o L'ús d'una comunicació que no incorri en qualsevol tipus de discriminació per raó
d’orientació i/o identitat sexual, origen, edat, creences, o altres condicions o
circumstàncies personals o socials.
o En les seves comunicacions derivades de l'execució del contracte, evitar
l’exaltació de la violència i fomentar la diversitat cultural, fugint dels estereotips
negatius perpetuadors de prejudicis.

- Paritat en perfils i categories professionals
L’empresa contractista ha de garantir la paritat entre homes i dones entre els
professionals que executin el contracte
La precisió dels diferents perfils i categories professionals que es consideren
necessaris per a l’execució del contracte es troba indicada en el PPT.
En el termini de 10 dies posteriors a la firma del contracte aportarà al responsable del
mateix la relació de persones que l’executaran amb la categoria professional laboral
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que tenen reconeguda en el contracte amb l’empresa. Si s’escau, aportarà els
contractes per acreditar la declaració.
S’annexa el Protocol elaborat per el Departament de Transversalitat de Gènere-CIRD
que inclou el procediment d’aplicació de les Clàusules Socials d’Igualtat de Gènere.
14. RECEPCIÓ I TERMINI DE GARANTIA
A partir de la data de recepció del contracte el contracte, començarà a córrer el termini de
garantia, que serà de d’un mes, tot d’acord amb la regulació de l’article 210.3 LCSP.

15. SUBCONTRACTACIÓ
No s’admet la subcontractació per tractar-se d’un tema i una activitat molt especifica i complexa
i facilitar al màxim la coordinació, no valorem cap subcontractació.
16. CESSIÓ
En aquest contracte resta prohibida la cessió.
17. DEMORA EN LA PRESTACIONS
Les previstes legalment
18. RESPONSABILITAT EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Les previstes legalment
D’acord amb el que s’estableix en l’art.192 de la LCSP, l'Ajuntament podrà aplicar les següents
sancions o faltes graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:
a) Faltes molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte.
-

L’incompliment dels requisits de capacitat.

b) Faltes greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte.
-

L’incompliment del Clausulat especial d’execució del contracte (Clàusula 6 del PPT).

19. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
Les previstes legalment.
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Per tot això,
ES SOL.LICITA que s’iniciïn els tràmits oportuns per tal d’iniciar la contractació que té per
objecte els Serveis de Seguretat i Control d’accés durant la realització i muntatge de l’
“associa’t a la festa” mitjançant procediment obert simplificat abreujat per un import màxim de
42.256,59 €, IVA inclòs.

LA CAP DEL DEPARTAMENT D’ASSOCIACIONISME I INICIATIVA CIUTADANA,

Empar Cerezo Rincón
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MODEL D’OFERTA ECONÒMICA I TÈCNICA

El Sr./la Sra. ....... , domiciliat/ada a
,amb DNI/NIF núm. ......., major
d'edat, en nom propi, o en representació de l'empresa ....... ....... .......amb domicili a ....... ..........
carrer ................. núm. . ................, amb l’adreça de correu electrònic següent per rebre les
comunicacions electròniques (@) .................................. assabentat/ada de les condicions
exigides per optar a l’adjudicació del contracte núm.
., que té per objecte la
contractació dels serveis de seguretat i control d’accés durant la realització i muntatge de l’
“Associa’t a la festa”, expedient núm.
,es compromet a realitzar-lo amb
subjecció al plec de clàusules administratives particulars i al de prescripcions tècniques, i pel
preu de ... euros (en lletres i xifres), amb el desglossament següent:
1.- Oferta econòmica:
Preu sense IVA:
Tipus IVA: .... %
Import IVA:
Preu total del contracte:

............
............
___________
............

2. Temps de resposta en cas de necessària suplència
d’algun dels treballadors

Puntuació

Suplent en menys de 1 hora

35 punts

Suplent en menys de 1.30 hores

15 punts

Suplent en màxim 2 hores

0 punts

Marqueu una única
opció

3. Aplicació d’un protocol contra agressions masclistes

SI / NO
Protocol contra agressions masclistes

Igualment, declara sota la seva responsabilitat que reuneix totes i cadascuna de les condicions
exigides per contractar amb l'Administració i no està incorregut en cap prohibició de contractar
legalment establerta.

(Lloc, data i signatura)
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