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CONTRACTE DE SERVEIS DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT EN ELS CENTRES DE
L’INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS (IMSS) amb mesures de
contractació pública sostenible
Departament de serveis econòmics i administratius
Exp: 20190217

El present contracte té per objecte la gestió dels serveis de vigilància i seguretat sense
armes en els Centres de Serveis Socials i centres dependents de l’Institut Municipal de
Servei Socials (IMSS), i també als Centres i professionals del Servei Especialitzat
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA), tots ells a la ciutat de Barcelona,
mitjançant un contracte de serveis, d’acord amb l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic.
Es configura com el servei de l’IMSS dirigit a vetllar i salvaguardar l’ordre, la integritat
personal i les pertinences del personal, així com també dels bens materials de qualsevol
tipus que hi hagi als centres, complint lo establert segons la normativa vigent.
Motiu del desistiment:
Per error no corregible en l’assignació de més de 49 punts al criteri preu tal com consta
en el plec de clàusules administratives particulars, fet que suposa una infracció no
esmenable de les normes de preparació del contracte. Aquest error en la distribució de la
puntuació al criteri preu serà esmenat als Plecs de la nova licitació del Servei.
Així mateix, s’ha detectat que la descripció de les necessitats del servei realitzada a la
Clàusula 2ª del Plec de Prescripcions Tècniques no s’ajusta a les necessitats efectives del
servei.
Aquestes necessitats efectives suposen la inclusió del servei habitual de vigilància a un
vuitè Centre de Serveis Socials (CSS Clot Camp de l’Arpa, Corunya, 5-7).
Amb aquesta modificació, el servei es prestarà en els següents horaris:


Del 6 de gener al 30 d’abril i de l’1 d’octubre al 23 de desembre:

Horari: 9:00h-14:00h De Dilluns a Divendres.
15:00-20:00h Dimarts i Dijous
Total hores de servei/setmana per Centre: 35


Els mesos de maig, juny i setembre:

Horari: 9:00h-14:00h De Dilluns a Divendres.
15:00-19:00h Dimarts i Dijous
Total hores de servei/setmana per Centre: 33


Els mesos de juliol i agost:

Horari: 9:00h-14:00h De Dilluns a Divendres.
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Total hores de servei/setmana per Centre: 25
Nombre d’hores de servei previstes = (8 Centres * 35 hores de servei setmanals * 28
setmanes) + (8 Centres * 33 hores de servei setmanals * 13 setmanes)+ (8 Centres *
25 hores de servei setmanals * 8 setmanes)prestació a l’any = 12.872 hores de servei
efectiu anual.
Pel que respecta als serveis dels dimarts en horari de tarda, seguirà el següent calendari:
 Del 6 de gener al 30 d’abril i de l’1 d’octubre al 23 de desembre:
15:00-20:00h Dimarts
Total hores de servei/mes per Centre: 20
 Els mesos de maig, juny i setembre:
15:00-19:00h Dimarts
Total hores de servei/mes per Centre: 16


Al juliol i a l’agost no es prestarà aquest servei.

Nombre d’hores de servei previstes = (25 Centres * 20 hores de servei mensual * 7
mesos de prestació a l’any)+ (25 Centres * 16 hores de servei mensual * 3 mesos de
prestació a l’any ) = 4.700 hores de servei efectiu anual.
En relació als Serveis Puntuals, el preu del contracte preveu una borsa de 3.678 hores
anuals per a la realització de serveis esporàdics que, per circumstàncies del servei,
puguin sorgir en qualsevol dels centres i/o dependències de l’IMSS, tots ells ubicats a la
ciutat de Barcelona i que no siguin el serveis dels centres habituals.
Així doncs, no es modifica la necessitat global del servei, que segueix sent de 21.250
hores. Tanmateix, s’ajusta la distribució de les necessitats de l’IMSSB de la següent
manera: 12.872 corresponen al Servei Habitual, 4.700 al servei corresponent als Dimarts
per la tarda i 3.678 al servei puntual.
Per aquest motiu, sol·licito el desistiment i l’inici dels tràmits oportuns per tal de poder
reiniciar un nou expedient de contractació que permeti modificar l’error detectar i
emprendre un nou procediment de manera correcte.
Rafael López Rueda,
Cap del Departament de Serveis econòmics i administratius

Barcelona, en data de la signatura
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El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Rafael Lopez Rueda, Cap de Departament, el dia 01/10/2019 a les 13:08, que informa.

