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ACTE D’INICI
Expedient de contractació relatiu al servei de vigilància, la protecció i el control
d’accés al recinte de l’Escola Industrial.

Promotor
Núm. d’expedient

10030 Gabinet de Prevenció i Seguretat
2020/000811

Aquest acte té per objecte donar compliment al que estableix l’article 116.1 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE,
de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP). Aquest article assenyala que la subscripció
de contractes per part de les administracions públiques requereix la tramitació prèvia de
l’expedient corresponent, que ha d’iniciar l’òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte en els termes que preveu l’article 28 de la LCSP i que s’ha de publicar en el perfil
de contractant.
A- Antecedents.

Per Decret del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
informació, núm. 7803 de data 25 de juliol de 2018, es va adjudicar la contractació
harmonitzada mitjançant procediment obert amb pluralitat de criteris relativa al servei de
vigilància, protecció i control d’accés dels recintes corporatius de la Diputació de Barcelona,
dividit en 5 lots segons es detalla a continuació:
Lot 1. Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Escola Industrial -Edifici del Rellotge
adjudicat a VIRIATO SEGURIDAD, SL.
Lot 2. Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Mundet -Pavelló Nord EdificiSerradell Trabal -Edifici Migjorn, adjudicat a SEGURIDAD PROFESIONAL
MEDITERRÁNEA, SA.
Lot 3. Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Maternitat -Pavelló Cambó -Pavelló
Mestral adjudicat a GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, SA.
Lot 4. Vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Torribera es va aprovar el canvi de
titularitat a INV VIGILÀNCIA, SL
Lot 5. Vigilància, protecció i control d’accés a l’espai naturalde Sant Miquel del Fai adjudicat
a BARNA PORTERS SEGURETAT, SL.
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La clàusula 1.5 del PCAP regula la durada del contracte i les possibles pròrrogues i estableix
que el contracte serà prorrogable de forma expressa, sense que la durada de la seva
vigència, incloses les pròrrogues pugui excedir de 4 anys.
B- Necessitats que es pretenen cobrir mitjançant aquest contracte.

En relació al LOT 1 Servei de vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Escola
Industrial -Edifici del Rellotge adjudicat a VIRIATO SEGURIDAD, SL, l’empresa ha
manifestat la seva voluntat de no continuar prestant el servei.
El Gabinet de Prevenció i Seguretat (endavant GPS) s'encarrega de les actuacions dirigides
a la seguretat de persones i béns de la Diputació de Barcelona. El GPS té assignades, entre
d’altres competències, els controls d’accessos mitjançant sistemes electrònics de seguretat
per a les entrades i sortides de vehicles de l’aparcament en la Escola Industrial.
El recinte de l’Escola Industrial ubicat al C/ Urgell, núm. 187 CP 08036 de Barcelona, inclou
una sèrie d’edificis propietat de la Diputació de Barcelona, dels quals un gran nombre d’ells
en l’actualitat es troben ocupats per diferents administracions públiques i altres entitats. El
recinte té una extensió total de 59.742 m2 dels quals el 42% es troba edificat.
Actualment existeix una dotació de vigilants de seguretat que presten servei a l’interior del
recinte per donar cobertura a les necessitats de protecció tant dels bens de la Diputació de
Barcelona com de les persones que han d’accedir a l’interior del recinte.
El servei es presta de forma permanent a la sala de control d’accés de persones i vehicles
amb inspecció de paqueteria i equipatge dels visitants i atenent als sistemes de seguretat
propis dels diferents edificis així com els programes instal·lats per gestionar els serveis de
seguretat dels diferents edificis situats a l’interior del recinte. També seran els encarregats
de realitzar les rondes exteriors i l’obertura i tancament dels edificis situats a l’interior del
recinte.
D’acord amb l’operativa de seguretat, l’edifici el Rellotge i l’edifici el Vagó situats ambdós a
l’interior del recinte han de comptar amb 1 vigilant que s’encarregui del control d’accés de
persones a l’interior d’aquests edificis.
El servei de vigilància que es realitza a l’interior del recinte, però a l’exterior dels edificis,
compta amb la corresponent autorització de l’òrgan competent pel que fa a la prestació del
servei en espais oberts delimitats de conformitat amb que disposa l’article 41.2 d) de la Llei
5/2014, de 4 d’abril, de seguretat privada.
Atès que la seguretat al recinte és essencial per la protecció dels bens i les persones i que
l’actual empresa contractista que prestava el servei ha comunicat la seva voluntat de no
prorrogar el contracte, es considera necessari iniciar una nova licitació mitjançant un
procediment obert amb pluralitat de criteris, amb número d’expedient 2020/000811 que
substituirà al contracte vigent, relatiu al Servei per a la vigilància, la protecció i el control
d’accés al recinte de l’Escola Industrial.
Està previst que aquesta licitació tingui la durada d’un any prorrogable per un any més
mentre es tramita una la nova licitació que actualment està en fase d’estudi i que consistirà
en un Acord marc de vigilancia amb diferents empreses per prestaran aquest servei als
diferents edificis i recintes de la Diputació de Barcelona i els seu ens dependents.
2/3 de l’original electrònic.
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica
Codi Segur de Verificació (CSV): 36e42418b4d8646207ee Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 2

Expedient núm.: 2020/0000811

C) Raons per les quals el contracte que es vol iniciar és idoni per satisfer-les.
D’acord amb l’article 28.1 de la LCSP, les entitats del sector públic no poden subscriure
contractes que no siguin els necessaris per complir i dur a terme els seus fins institucionals.
A aquest efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant
el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, s’ha de
determinar amb precisió, i se n’ha de deixar constància en la documentació preparatòria,
abans d’iniciar el procediment encaminat a la seva adjudicació.
La competència d’aquest acte correspon a la presidenta de la Diputació de Barcelona,
d'acord amb la disposició addicional segona, punt 1, de la LCSP; si bé, la signatura
d’aquest acte, ha estat delegada en el/la sotasignat/ada en virtut del que disposa el decret
de Presidència núm. 14600 de 16 de desembre de 2019 sobre aprovació de la Refosa
1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicat al BOPB de data 19 de desembre de
2019.
Atès que el contracte que es vol iniciar és idoni per satisfer les necessitats exposades i es
dona compliment a les finalitats pròpies de la Diputació de Barcelona,
DISPOSO:
- que s’iniciï l’expedient de contractació relatiu al servei de vigilància, la protecció i el control
d’accés al recinte de l’Escola Industrial.
- que s’elabori la memòria justificativa de la configuració de l’expedient, així com la resta de
documents necessaris per tramitar l’expedient esmentat.
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