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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA DEL
MERCAT DE SANTA CATERINA 2017-2019
MEMÒRIA
El Mercat de Santa Caterina és un mercat municipal que es troba a l’avinda de Francesc Cambó,
molt a prop de la Catedral i el centre històric de Barcelona. La superfície construïda és de més de
3.000 amb quasi 80 establiments ofertant una gran varietat de productes en format tradicional,
més un autoservei, un restaurant, i algunes botigues situades a la façana externa, que atrau tant
als compradors particulars com als restauradors de la ciutat, i molts turistes atrets per una
arquitectura molt peculiar.
A més de la sala de vendes, el mercat disposa d’una planta inferior i una semi-planta, a on
s’ubiquen els magatzems, l’espai destinat a la gestió de residus, la planta de recollida pneumàtica
dels residus de l’entorn i els residus orgànics del mercat, i la zona d’estacionament i de maniobres
de càrrega i descàrrega per a vehicles dels comerciants del Mercat.
El funcionament d’aquest emblemàtic espai, genera unes necessitats de vigilància que garanteixin
un estat eficient de les instal·lacions, atenent al volum d’activitat logística que es presta, i l’alt
trànsit de vehicles i persones.
Atenent a aquestes necessitats, i per tal de garantir el normal funcionament d’aquest mercats, es
pretén contractar un servei de vigilància, desenvolupant-se les tasques genèriques que es detallen
en aquest Plec de condicions tècniques.
1.- Durada de la contractació
El període de contractació serà de dos anys, comptats de l’1 de març de 2017 al 28 de febrer de
2019 (ambdós inclosos), i prorrogable per un període màxim de vint-i-quatre mesos més.
2. Preu de licitació i facturació/abonaments. Classificació exigida
2.1 El preu màxim de licitació és de 356.810,13 euros (21% d’IVA inclòs), per al període de l’1 de
gener de 2017 al 31 de desembre de 2018 (ambdós inclosos).
2.2 L’adjudicatari presentarà una factura mensual, dels serveis de vigilància, que haurà d’ajustarse estrictament al servei prestat durant aquest període, junt amb document que desglossi els
serveis facturats i faciliti la comprensió dels conceptes facturats. Un cop rebuda la factura, serà
revisada i conformada pels serveis municipals corresponents. En cas de disconformitat, serà
retornada al contractista la factura presentada, atorgant-li un termini màxim a comptar des del
següent al de la recepció als efectes de què pugui efectuar observacions o presentar nova factura
amb les rectificacions escaients.

La factura es presentarà preferentment per mitjans electrònics ens els termes assenyalats al Plec
de clàusules administratives. En tot cas, s’haurà de presentar obligatòriament en format electrònic
quan superi els 5.000 euros IVA inclòs i l’adjudicatari tingui alguna de les següents formes
jurídiques previstes a l’article 4 de la Llei de la factura electrònica: “a) Sociedades anónimas; b)
Sociedades de responsabilidad limitada; c) Personas jurídicas y entidades sin personalidad
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jurídica que carezcan de nacionalidad española; d) Establecimientos permanentes y sucursales de
entidades no residentes en territorio español en los términos que establece la normativa tributaria;
e) Uniones temporales de empresas; f) Agrupación de interés económico, Agrupación de interés
económico europea, Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo
de utilización de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario, Fondo de titulización
hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones.”

2.3 Atès l’objecte del contracte i l’import licitat, els criteris de solvència exigits són els següents:
a) Solvència econòmica i financera. S’acreditarà amb la presentació de:
Xifra anual de negocis, o xifra anual de negocis en l’àmbit del contracte, en els
últims tres anys, amb un valor mínim igual al pressupost de licitació del contracte
amb caràcter anual, per import de 294.884,41 euros de preu base IVA exclòs.
b) Solvència tècnica o professional. S’acreditarà amb la presentació de:
Relació dels principals serveis realitzats en els últims cinc anys, que inclourà import,
dates i destinatari. Els serveis o treballs efectuats s’acreditaran mitjançant certificats
expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari del servei hagi estat una
entitat pública, o bé per certificat o declaració emesa per l’empresari en el cas de
persones jurídiques privades.
L’import anual a acreditar durant el major any d’execució dins aquest període de
cinc anys, en serveis d’igual o similar naturalesa, és de 266.500,72 euros de preu
base IVA exclòs.
Alternativament, la classificació administrativa mínima que permet als licitadors acreditar la seva
solvència sense la necessitat de presentar els documents anteriorment assenyalats és la següent:
Grup M, Subgrup 2 i Categoria 2.
3.- Servei de vigilància de les instal·lacions, funcions
3.1 Descripció dels serveis
Servei general:
-

Gestió de l’obertura i tancament d’accessos al mercat, i del compliment dels horaris
establerts.
Control de l’accés de vehicles, comerciants i/o públic, en les diferents franges horàries.
Vigilància de tots els aspectes relacionats amb la seguretat, en tots i cadascun dels
seus espais, públics o de regència privada.
Vigilància i erradicació d’activitats comercials no autoritzades al mercat.
Control i seguiment d’altres aspectes organitzatius o normatius del mercat, a indicació
de la Direcció del mercat.
Control d’instal·lacions. Revisions visuals, tancaments i postes en funcionament, segons
indicacions i protocol definit per la Direcció del mercat..
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-

-

Coordinació i col·laboració amb personal de la Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra
Lliurament d’informe escrit diari de les incidències que s’hagin produït durant el servei.
Informació a la Direcció del mercat de les incidències que es produeixin en cada moment.
Atenció primera al públic i/o comerciants en cas d’absència del Director.
També en cas d’absència del Director o altres responsables, caldrà la presa de decisions
en cas d’incidències o avaries en les instal·lacions, contactant amb els serveis necessaris
per l’esmena de la anomalia presentada.
Coneixement i capacitació per l’ús dels equips de: 1) CTTV, 2) anti-intrusió, 3) quadre
de comandament d’instal·lacions des de la sala de control, si en disposa el recinte.
Suport a la Direcció del mercat en totes les tasques que li són pròpies.

En el cas específic de les zones logístiques del mercat, situades en plantes inferiors:
-

Gestió de l’obertura i tancament d’accés a la zona logística del mercat, i del compliment
dels horaris establerts.
Control de l’accés de vehicles, proveïdors, comerciants, recollida de residus i/o públic,
en les diferents franges horàries.
Vigilància de tots els aspectes relacionats amb la seguretat i el bon ús de les
instal.lacions, en tots i cadascun dels seus espais, públics o de regència privada.

3.2 Dotació
MERCAT DE SANTA CATERINA Horari de:
De dilluns a diumenge tot l’any
De 00,00 a 24,00 hores

Dotació personal:
1 vigilant sense arma

4.- El personal prestatari dels servei
4.1 L’empresa adjudicatària destinarà el personal necessari pel desenvolupament de les
obligacions contractuals assumides; aquest personal dependrà únicament i exclusivament del
contractista sense que en cap cas es puguin derivar relacions de caràcter laboral, estatuari o
funcionarial, entre l’Administració i el contractista.
4.2 El personal haurà d’estar proveït del vestuari i dels altres elements de protecció i identificació
adequats, per compte i càrrec exclusiu del contractista.
4.3. L’empresa adjudicatària haurà de designar un responsable, tècnic competent, amb capacitat
suficient per ostentar la seva representació en qualsevol acte derivat del compliment de llurs
obligacions contractuals, sempre en ordre a l’execució i bona marxa de les prestacions, i que pot
fer d’enllaç amb els corresponents serveis municipals en general, i amb la Direcció del mercat de
manera especial.
4.4 La dotació de personal pel servei objecte del concurs és la que l’empresa licitadora determini
necessària per a la prestació del servei amb total garanties de desenvolupament, i que com a
mínim s’ajustarà al que descriu el quadre de cobertures del punt 3.2 d’aquest Plec.
4.5 El contracte inclou també la prestació de 200 hores de servei (100 hores anuals), durant la
vigència dels dos anys de contracte, per atendre necessitats de reforços del servei, obertura del
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mercat en festius, i altres situacions no previstes en la dotació dels punts anteriors, el cost de les
quals consta també determinat en el preu de licitació i s’ha quantificat a raó d’un preu mig de 18,00
euros/hora més IVA i que formarà part del preu del contracte fixat definitivament com a resultat de
l’oferta del licitador.
Aquest servei podrà executar-se o no en funció de les necessitats del Mercat expressades en el
paràgraf anterior i, per tant, s’abonaran únicament en funció de la necessitat de la seva execució.
4.6 El servei de vigilància haurà d’ésser realitzat per personal d’acord amb les condicions que reculli
el Conveni Col·lectiu vigent per a aquest tipus de serveis, i sempre amb la qualificació professional
adequada.
4.7 Es requereix que durant l’execució del servei, i en relació a la dotació de personal prevista en el
punt 3.2, que sempre hi hagi com a mínim una persona en servei que hagi rebut la formació i per tant
tingui els coneixements de suport vital bàsic i desfibril·lació externa (DEA)
5.- Subrogació de personal
De conformitat amb l’article 120 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic (RDLeg
3/2011) s’ofereix als licitadors, la relació de les condicions dels treballadors que actualment
realitzen la seva feina de forma habitual a les instal·lacions del Mercat municipal de Santa
Caterina, amb indicació d’antiguitats i altres plusos específics, d’acord amb les dades facilitades
per l’empresa que actualment presta el Servei, i que haurien de ser subrogats per un nou
adjudicatari del servei, si escau, d’acord amb l’Estatut dels Treballadors i el Conveni Col·lectiu
d’aplicació.
DOTACIÓ VIGILÀNCIA MERCAT DE SANTA CATERINA
CATEG.

EMPLEAT

VS.1

MDF

VS.2

VDFJ

VS.3

GSHJA

VS.4

BVM

VS.5
Mitja
jornada

BMJ

CONVENI
APLICAT
Estatal Emp.
Seg.
Estatal Emp.
Seg.
Estatal Emp.
Seg.
Estatal Emp.
Seg.
Estatal Emp.
Seg.

ANTIGUITAT
05/11/2008

TIPUS
CONTRACTE
100

MILLORA
VOLUNTÀRIA
104,20 €

PLUS
PERILLOSITAT
S/Conveni

18/10/2012

189

104,20 €

S/Conveni

14/07/2000

100

104,20 €

S/Conveni

25/10/2013

100

104,20 €

S/Conveni

14/07/2016

402

L’empresa que actualment presta el servei és:
SENTRY SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL Y PRIVADA SL
Santa Matilde, 26
08031 Barcelona
Telèfon 93 358 86 42 / Fax 93 420 97 75

S/Conveni

PLUS
ACTIVITAT
90,00 €

130,00 €
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6.- Els criteris de valoració són
Per a l’adjudicació del present servei, i d’acord amb allò que preveu la LCAP, l’Institut Municipal de
Mercats de Barcelona, valorarà entre les diferents ofertes presentades, la millora en el lliurament
del servei, la qualitat del servei, i el pla d’execució previst.
Més concretament, es valorarà de forma específica i amb el següent barem de puntuacions
màximes aquests conceptes, i que totes les empreses licitadores hauran d’especificar en el document
anomenat “Aportacions al servei de vigilància del mercat de Santa Caterina”.
Aquest document formarà part de la documentació que de forma obligatòria cal presentar en dos
sobres i haurà d’incloure punt per punt i amb el mateix ordre del quadre que es presenta a
continuació quines són les aportacions que l’empresa licitadora es compromet a aportar i
desenvolupar en el decurs del servei, i que en cas de resultar ser l’adjudicatària passaran a tenir
caràcter contractual.
“APORTACIONS AL SERVEI DE VIGILÀNCIA DEL MERCAT DE SANTA CATERINA“
EN EL SOBRE NÚM. 2A
1. Pla de vigilància amb assignació de temps i tasques.
2. Organització del servei en situacions no ordinàries.
3. Altres millores aportades pel licitador, i que siguin avaluables al desenvolupament del servei.
EN EL SOBRE NÚM. 2B
4. Millora en el preu de licitació.

PUNTS
MÀXIMS
45 punts
20 punts
15 punts
10 punts
55 punts
55 punts

D’acord amb el següent criteri, l’oferta econòmica que presenti la baixa econòmica més gran
obtindrà el màxim de punts previst, i les restants s’ordenaran proporcionalment a aquella,
d’acord amb la fórmula següent:
Punts = ( PM * 55) / PO
PM : Oferta més baixa
PO : Oferta econòmica de cada licitador

Els criteris de valoració emprats de les propostes tècniques (Sobre 2A) , seran els següents:
1. Proposta del pla de vigilància amb assignació de temps i tasques (fins a 20

punts):

a. Eficàcia i eficiència en l’execució del servei, d’acord amb l’operativa de treball
proposada, per a la consecució d’un òptim resultat dels recursos destinats al
contracte (fins a 15 punts)
b. Facilitats de supervisió de les tasques objecte del contracte per part de l’òrgan
de contractació (fins a 5 punts)
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2. Organització del servei en situacions no ordinàries (fins a 15 punts):

a. Previsió de cobertura del personal destinat a l’execució del contracte en
casos de baixes laborals (fins a 5 punts)
b. Previsió de cobertura del personal destinat a l’execució del contracte en
períodes de vacances (fins a 5 punts)
c. Previsió de cobertura en casos d’horaris i/o dies de la bossa d’hores (fins a 5
punts)
3. Altres

millores aportades pel licitador,
desenvolupament del servei (fins a 10 punts):

que

siguin

avaluables

pel

a. Millores en la dotació de material per a un òptim desenvolupament de les
diferents tasques que requereix el servei, així com ells equips de que en disposi
el mercat i lligats directament a les tasques de vigilància del mateix com ara
CTTV, de l’equip antiintrusió, o d’altres (fins a 4 punts)
b. Propostes de formació en Seguretat, per al personal responsable del recinte,
com ara plans d’evacuació, plans de coordinació del complex on es situa el
mercat, o d’altres (fins a 2 punts)
c. Disposició de telèfon d’atenció 24 hores o similars, per a possibles incidències
durant el desenvolupament del servei (fins a 2 punts)
d. Sistemes de comunicació intern amb la Direcció del mercat, així com aparell
addicional per autoritat en cas d’emergència o incidència (fins a 2 punts)
Consideració d’ofertes anormalment baixes o desproporcionades.
1. Aquelles ofertes dels licitadors en què la baixa en el preu del contracte (sobre 2B) superi en un
10% a la baixa la mitjana aritmètica de les proposicions presentades pel conjunt de licitadors,
s’entendrà que inclouen valors anormals o desproporcionats. Pel seu càlcul s’aplicarà la següent
fòrmula:
Si “P” < [(∑ imports de les ofertes presentades / número de licitadors) / 1,10] es considerarà
l’oferta del licitador anormal o desproporcionada.
On “P”, és el preu del contracte ofertat pel licitador
En aquests casos, s’atorgarà un termini d’audiència de deu (10) dies naturals als licitadors als
efectes que puguin justificar la valoració de la seva oferta i precisar amb detall les seves
condicions, d’acord amb l’article 152.3 TRLCSP.
2. En el cas de les propostes tècniques, i atenent a la importància per al normal i eficient del
desenvolupament del servei objecte del contracte, s’exigeix una puntuació mínima de 30 punts dels
45 possibles, de tal manera que les empreses licitadores que no assumeixin aquest mínim exigit,
restaran excloses de continuar en el procés de valoració, i la Mesa de Contractació ja no procedirà a
l’obertura del sobre 2B.
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7.- La documentació tècnica que hauran d’aportar els licitadors serà:
La que obligui la LCAP i el Plec de clàusules administratives a l’efecte de la contractació del
present servei.
Documentació que acrediti, abans de l’inici del servei el dia 1 de gener de 2017:
a) El compliment del punt 4.7 d’aquest Plec.
b) Pòlissa de responsabilitat civil de 300.506,34 euros per part de l’adjudicatari.

Barcelona, novembre de 2016

Genís Arnàs
CAP DE MERCATS
Direcció de Mercats i Projectes Estratègics

