D. DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

INFORME PROPOSTA PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA I
SEGURETAT AL CENTRE RESIDENCIAL D’EDUCACIÓ INTENSIVA CAN RUBIÓ I AL
CENTRE RESIDENCIAL D’ACCIÓ EDUCATIVA MARIA ASSUMPTA, DEPENDENTS DE LA
DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA

Naturalesa i extensió de les necessitats
La DGAIA té com una de les seves missions protegir els infants i adolescents en situació de
desemparament. Els centres de protecció han de ser models de bon tracte i les relacions entre
els infants i adolescents acollits i entre aquests i els professionals han de ser respectuoses. No
obstant això en l’espai de convivència o procedent de l’exterior es poden produir situacions de
conflicte i violència.
La prestació del servei de vigilància i seguretat, sense arma, als centres de la DGAIA té com a
objectiu garantir en tot moment la seguretat dels infants i adolescents que hi resideixin, la dels
treballadors i la integritat de les instal·lacions.
El CREI Can Rubió i el CRAE Maria Assumpta són centres de titularitat pública gestionats
directament per la DGAIA.
El Protocol de prevenció i actuació davant situacions de violència als centres de protecció a la
infància i l’adolescència de 8 d’octubre de 2018 aprovat per la Direcció de Serveis del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el seu annex 5 disposa que els centres
d’acolliment i els centres residencials d’educació intensiva han de disposar de personal de
seguretat extern durant 24h.
D’una banda, els centres residencials d’acció educativa (CRAE) no han de disposar de
personal de seguretat extern però donades les característiques del centre, si hi ha conflictivitat
aguda, a petició del la direcció del centre, la direcció de la DGAIA pot aprovar l’activació d’un
servei de seguretat.
En conseqüència, en tant que el centre residencial han de garantir en tot moment la seguretat
dels infants i adolescents que hi resideixen, la dels propis treballadors i de les instal·lacions,
donada la conveniència de disposar d’aquest servei en el cas del CRAE Maria Assumpta, ja
que està acollint usuaris amb situacions personals, familiars i socials cada cop més complexes i
la major part pateixen trastorns emocionals que precisen molta atenció i contenció emocional
per part de l’equip educatiu, és necessari contractar una empresa externa i especialitzada en el
servei de vigilància i seguretat dels centres propis de la DGAIA.
D’altra banda, a través de la Resolució TSF/949/2017, de 28 d'abril, es va donar publicitat a la
Directriu general 2/2017, de 10 d'abril, per la qual s'aprovava el Programa marc per als centres
residencials d'educació intensiva (CREI) de la Direcció General d'Atenció a la Infància i
l'Adolescència (DOGC núm. 7364).
D’acord el Programa Marc dels centres residencials d’educació intensiva dins dels recursos
humans dels centres ha d’estar el personal de seguretat, el qual disposa:
El rol i funcions del personal de seguretat han d’estar recollides en el projecte
educatiu de centre i els procediments regulats en el reglament de règim intern i, més
concretament, en un protocol de seguretat. Aquest servei es presta les 24 hores del
dia. Entre d’altres, té les funcions de registre d’entrada i sortida de persones del
centre, atenció telefònica i suport en les contencions físiques a requeriment de
l’educador/a.
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En conseqüència, en tant que el centre residencial han de garantir en tot moment la seguretat
dels infants i adolescents que hi resideixen, la dels propis treballadors i de les instal·lacions,
donada l’obligatorietat de disposar de serveis extern de vigilància i seguretat en el cas de
centres residencials d'educació intensiva, es necessari contractar una empresa externa i
especialitzada en el servei de vigilància i seguretat del CREI Can Rubió.
Codi/s CPV corresponent/s a l’objecte del contracte:
79710000-4 Serveis de seguretat.
Classificació empresarial que s’exigeix als participants
Lot 1 CREI Can Rubió (valor mitjà anual 352.341,60 €) : Grup M, Subgrup 2, Categoria 3/C
Lot 2. CRAE Maria Assumpta (valor mitjà anual 154.621,20 €) : Grup M, Subgrup 2, Categoria
2/B
Aquesta classificació és la prevista legalment per acreditar alternativament la solvència
econòmica financera i tècnica per als serveis de seguretat. La categoria també és la prevista
legalment per a l’import del contracte.

Criteris de solvència tècnica o professional i econòmica i financera
Solvència econòmica
Les empreses hauran d’acreditar una xifra global de negocis referida al millor exercici, dins dels
tres darrers, igual o superior al llindar del lot o al sumatori dels imports dels llindars dels lots als
quals es licita, segons els següents llindars mínims:
Lot 1. CREI Can Rubió: 352.000,00 €
Lot 2. CRAE Maria Assumpta : 155.000,00 €
Solvència tècnica
Les empreses hauran d’acreditar una xifra global de negocis referida al millor exercici, dins dels
tres darrers, igual o superior al llindar del lot o al sumatori dels imports dels llindars dels lots als
quals es licita, segons els següents llindars mínims:
Lot 1. CREI Can Rubió: 352.000,00 €
Lot 2. CRAE Maria Assumpta : 155.000,00 €
Aquests requisits de solvència no perjudiquen la concurrència i afavoreix la presentació de
PIMES i entitats socials.
Concreció de mitjans materials i personals (addicionals a la solvència)
No escau concreció de condicions.
Certificats de qualitat i/o de gestió mediambiental, si s’escau
No escau acreditació de certificats de qualitat i/o de gestió mediambiental.
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Lots
Per afavorir la participació de les petites i mitjanes empreses i entitats socials, es divideix
aquest contracte en 2 lots en funció dels centres on es prestarà el servei.
Lot 1. CREI Can Rubió
Lot 2. CRAE Maria Assumpta

Elecció del procediment
La DGAIA considera que el procediment més adequat per dur a terme per la contractació
d’aquest servei és la convocatòria d’un procediment obert, que permet la màxima concurrència.
Criteris d’adjudicació
CRITERIS QUE DEPENEN DE JUDICI DE VALOR (SOBRE B)
Valor tècnic. La puntuació màxima serà de 18 punts.
El valor tècnic es realitzarà sobre la presentació del projecte proposat per als serveis, que ha
de detallar els aspectes que es relaciones i d’acord amb l’ordre següent:
A. Organització del treball i recursos humans (màxim 8 punts):
1. Adaptació del servei (fins a 8 punts):
- Adaptació del servei a les característiques del centre (fins a 4 punts)
Es valorarà l’adequació del pla de treball a les característiques del centre
tenint en compte el servei que es presta, el nivell de freqüència de
persones usuàries, el nombre de persones treballadores i les
característiques també de les instal·lacions.
S’estableix valorar l’adaptació del servei a les característiques del centre atès que
la integració del servei i del personal al centre és cabdal pel bon funcionament del
servei.
- Adaptació del servei al contacte amb infants i adolescents (fins a 4
punts).
Es valoraran els mecanismes previstos per l’empresa per a l’adaptació del
personal al tracte i les actuacions amb infants i adolescents.
S’estableix valorar l’adaptació del servei al contacte amb infantis i adolescents
atès que s’han de seguir unes pautes específiques l’hora de tractar amb infants i
adolescents.
B. Coordinació amb el centre i supervisió del servei (màxim 10 punts)
1. Sistema de coordinació entre el centre i l’empresa (fins a 5 punts)
- Pla de comunicació amb la direcció del centre (fins a 5 punts)
Es valorarà l’adopció d’un pla Director de Comunicació i Transmissió
d’Informació basat en un sistema de bústia electrònica directe entre el
Centre i l’empresa.
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S’estableix valorar un pla de comunicació amb la direcció del centre atès que el
diàleg entre les dues parts és una peça fonamental per al bon funcionament del
servei.
2. Sistema de supervisió i control del servei (fins a 5 punts)
-

Protocols pera la supervisió i control del servei (fins a 5 punts)
Per a la valoració d’aquest criteri, es tindrà en compte que el seguiment de
l’equip de seguretat es faci mitjançant un Pla de Supervisió i Control per
garantir la prestació d’un servei de qualitat, detallant exhaustivament els
aspectes a tenir en compte i emplenant una fitxa de registre d’inspecció.
S’estableix valorar la millora de la supervisió i control del servei atès que el
factor humà és cabdal per al bon funcionament del servei.

CRITERIS QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (SOBRE C): 82 PUNTS
1. Oferta econòmica (màxim 49 punts)
L’oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació.
La resta d’ofertes rebran una puntuació proporcional a la més econòmica, d’acord amb la
fórmula següent:
PUNTUACIÓ = oferta més econòmica x puntuació màxima
Oferta
La fórmula escollida per valorar el preu permet atorgar la màxima puntuació a l’oferta més econòmica i
no distorsiona amb grans diferències de puntuació ofertes econòmiques properes.
2. Formació (fins a 12 punts)
Programa anual de formació específica del personal implicat en el servei directe al centre
(indicar hores anuals de formació i el seu contingut).
Per a la valoració d’aquest criteri, es tindrà en compte la prestació de cursos que l’empresa té
previst oferir al personal que presti aquest servei i que tinguin relació amb l’objecte del
contracte, que completaran els plans de formació de 20h d’obligat compliment que no seran
valorats i que han d’estar relacionats amb les característiques dels centres de la DGAIA i dels
seus usuaris i cursos o jornades tècniques d’immobilitzacions, contencions i conduccions.
Aquestes puntuacions es concreten de la següent manera (puntuacions excloents, seleccionar
una d’elles):


Hores que s’impartiran en reciclatge de llengua catalana (fins a 4 punts):
- 0 hores < 5 hores : 0,5 punts
- 5 hores < 7 hores : 2 punts
- 7 hores < 9 hores : 3 punts
- 9 hores: 4 punts
En cas de no oferir cap hora de formació: 0 punts.



Hores que s’impartiran en formació en primers auxilis (fins a 4 punts):
- 0 hores < 5 hores : 0,5 punts
- 5 hores < 7 hores : 2 punts
- 7 hores < 9 hores : 3 punts
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- 9 hores: 4 punts
En cas de no oferir cap hora de formació: 0 punts.


Hores que s’impartiran en formació en riscos laborals i plans d’autoprotecció dels
centres (PAU) (fins a 4 punts):
- 0 hores < 5 hores : 0,5 punts
- 5 hores < 7 hores : 2 punts
- 7 hores < 9 hores : 3 punts
- 9 hores: 4 punts
En cas de no oferir cap hora de formació: 0 punts.

S’estableix valorar la formació del personal ja que incideix directament en la qualitat del servei.
3. Mitjans tècnics per la realització del servei (mòbils, llanterna, etc...) (fins a 6
punts)
Es valorarà la millora dels mitjans tècnics obligatoris per la prestació del servei amb la finalitat
de millorar l’eficiència i l’eficàcia. Aquestes puntuacions es concreten de la següent manera
(puntuacions sumatòries):
 Aparells de comunicació de les incidències intel·ligents tipus smartphones: 2 punts.
 Llanterna recarregable amb més de 2h d’autonomia i abast de un mínim de 200m: 2
punts.
 Enviament de les comunicacions de treball mitjançant correu electrònic i/o altres
plataformes informàtiques pròpies de l’empresa: 2 punts.
S’estableix valorar els mitjans tècnic atès que incideix directament en la realització del servei.
4. Sistema de supervisió i control del servei (15 punts)
-

Periodicitat de la supervisió (fins a 5 punts).
Per a la valoració d’aquest criteri, es tindrà en compte l’augment de la
freqüència en la que es realitzaran les supervisions. Aquestes puntuacions es
concreten de la següent manera (puntuacions excloents, seleccionar una
d’elles):
 Una acció de seguiment cada setmana: 5 punts.
 Una acció de seguiment cada quinze dies: 2,5 punts
 Una acció de seguiment superior a cada quinze dies: 0 punts.
S’estableix valorar l’augment periodicitat de la supervisió atès que es necessari que
sigui continua per garantir la seva finalitat.

-

Periodicitat de les reunions de seguiment entre l’encarregat de la
supervisió i el responsable d’equip o amb l’equip en el cas que
l’encarregat de la supervisió fos el responsable (fins 5 punt)
Per a la valoració d’aquest criteri, es tindrà en compte l’augment de la
freqüència en la que es realitzaran aquestes reunions.
Aquestes puntuacions es concreten de la següent manera (puntuacions
excloents, seleccionar una d’elles):
 Una reunió de seguiment cada setmana: 5 punts.
 Una reunió de seguiment cada quinze dies: 2,5 punts.
 Una reunió de seguiment superior a cada quinze dies: 0 punts.
S’estableix valorar l’augment de la periodicitat de les reunions de supervisió atès que
es necessari que sigui continua per garantir la seva finalitat.
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-

Perfil de les persones encarregades de la supervisió (fins a 5 punt).
Per a la valoració d’aquest criteri, es tindrà en compte que el cap de servei de
l’equip o la persona externa responsable de la supervisió tingui experiència en
la realització d’aquesta tasca. Aquestes puntuacions es concreten de la
següent manera (puntuacions excloents, seleccionar una d’elles):
 Més de quatre anys d’experiència en la supervisió d’equips de treball
del sector de la seguretat (5 punts)
 Fins a tres anys d’experiència en la supervisió d’equips de treball del
sector de la seguretat (4 punts)
 Fins a dos anys d’experiència en la supervisió d’equips de treball del
sector de la seguretat (3 punts)
 Fins a un any d’experiència en la supervisió d’equips de treball del
sector de la seguretat (1 punts)
 Menys d’un any d’experiència en la supervisió d’equips de treball del
sector de la seguretat (0 punts)
S’estableix valorar el perfil de les persones encarregades de la supervisió atès que
incideix directament en la qualitat de la supervisió realitzada.

Ofertes anormalment baixes
Es considerarà una oferta incursa en presumpció d’anormalment baixa, als efectes de l’article
149 de la LCSP, quan la puntuació obtinguda pels criteris d’adjudicació que no són preu se situï
un 15% per damunt de la mitjana aritmètica de les puntuacions dels conceptes esmentats del
conjunt de totes les ofertes rebudes, i que, al mateix temps, la seva oferta econòmica estigui
per sota de la mitjana aritmètica de les ofertes econòmiques en un percentatge superior al
10%.
Així mateix, podrà ser considerada oferta anormalment baixa quan el preu del servei ofert sigui
inferior als costos salarials mínims per categoria professional, segons conveni col·lectiu estatal
de les empreses de seguretat, més els costos derivats de la legislació vigent d’obligatori
compliment en matèria laboral, de seguretat social, i de seguretat i salut en el treball.

Declaració de confidencialitat
Els criteris que depenen de judici de valor no admetran declaració de confidencialitat atès que
no es valoren aspectes que puguin contenir informació que suposi un avantatja competitiu per
les empreses i que requereixin conservar el secret.
Termini d’execució
De l’1 de juliol de 2021, o a partir del 5è dia laborable a comptar des de l’endemà de la data de
signatura del contracte si fos posterior, fins el 31 de desembre de 2021.

Justificació de la possibilitat de pròrroga
El contracte es planteja prorrogable a 4 anys més per motius d’interès públic i atès que és un
servei que s'ha de prestar de forma continuada al llarg del temps. Amb això es pretén, d’una
banda afavorir la competència, ja que es preveu que hi haurà més empreses del sector que
estaran interessades en presentar oferta i, d’altra banda, que l'empresa que sigui finalment
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adjudicatària pugui assolir un bon coneixement dels centres i tingui, en aquest sentit, un
incentiu per a la implantació de millores al llarg del temps en la prestació del servei.

Previsió de modificacions
Lot 1. CREI Can Rubió
Es preveu la possibilitat de modificació del contracte fins a un màxim del 20% del preu inicial
(35.520,00 € sense IVA) per raons d’interès públic, en cas que calgués augmentar el nombre
d’hores de servei per augment dels usuaris o canvis en el seu perfil, sempre i quan hi hagi
disponibilitat pressupostària per assumir-la i donant prèviament tràmit d’audiència a l’empresa
contractista.
La modificació consistirà en un increment màxim de 1.821,53 € hores de servei durant la
vigència del contracte i no podrà comportar un augment en els preus unitaris del servei

CREI Can Rubió

HORES MÀXIMES

IMPORT MÀXIM

1.821,53

35.520,00 €

Lot 2. CRAE Maria Assumpta
Es preveu la possibilitat de modificació del contracte fins a un màxim del 20% del preu inicial
(15.587,33 € sense IVA) per raons d’interès públic, en cas que calgués augmentar el nombre
d’hores de servei per augment dels usuaris o canvis en el seu perfil, sempre i quan hi hagi
disponibilitat pressupostària per assumir-la i donant prèviament tràmit d’audiència a l’empresa
contractista.
La modificació consistirà en un increment màxim de 914,74 hores de servei durant la vigència
del contracte i no podrà comportar un augment en els preus unitaris del servei.

CRAE Maria Assumpta:

HORES MÀXIMES

IMPORT MÀXIM

914,74

15.587,33 €

Revisió de preus
No aplica.
Condicions especials d’execució
Per tal d’aplicar la mesura prevista a l’article 202.2 de la LCSP de foment de la igualtat entre
homes i dones en el treball, s’estableix com a condició especial d’execució la no utilització de
llenguatge sexista en cap document escrit ni visual relacionat amb el contracte.
Aquesta condició especial d’execució respon a allò previst a l’article 10 de la Llei 17/2015, de
21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, que estableix que les administracions
públiques han de procurar d'incloure clàusules socials en els plecs o documents que regeixen
les contractacions amb la finalitat de promoure la igualtat de tracte.
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Per tal d’aplicar la mesura prevista a l’article 202.2 de la LCSP de garantir el compliment dels
convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables s’estableix com a condició especial
d’execució l’obligació de subrogació dels treballadors, que presten el servei, d’acord amb
l’Annex 2 del plec de clàusules administratives particulars, així com també l’obligació que té
l’empresa que acaba l’execució contractual de facilitar a l’òrgan de contractació la informació
sobre les condicions laborals dels treballadors subrogables per un nou adjudicatari.
També constitueix condició especial d’execució que l’empresa adjudicatària garanteixi a les
persones adscrites a l’execució del contracte, durant tota la seva vigència, l’aplicació i
manteniment de les condicions laborals que estableixi el conveni col·lectiu sectorial de
referència, així com el cobrament puntual de les retribucions. Aquesta condició especial
d’execució s’estableix per garantir els drets socials dels treballadors adscrits a la prestació del
contracte.

Pressupost i Valor estimat del contracte (VEC)
El pressupost desglossat del contracte, amb l’import de sortida d’1 de juliol fins el 31 de
desembre de 2021, pròrrogues i modificacions per a cada lot és el següent:

Lot

Centre

Licitació
IVA exclòs

IVA 21 %

Import total
IVA inclòs

1

CREI Can
Rubió

177.600,00 €

37.296,00 €

77.936,64 €

255.536,64 €

2

CRAE
Maria
Assumpta

VEC

Pròrrogues IVA
exclòs

Modificacions
20% IVA
exclòs

VEC

214.896,00 €

1.409.366,40 €

35.520,00 €

1.622.486,40 €

16.366,69 €

94.303,33 €

618.484,80 €

15.587,33 €

712.008,77 €

53.662,69 €

309.199,33 €

2.027.851,20 €

51.107,33 €

2.334.495,17 €

El valor estimat del contracte (VEC) és de 2.334.495,17 €, sense IVA, que comprèn:
L’import del contracte inicial: 255.536,64 €, sense IVA.
L’import màxim de les pròrrogues previstes: 2.027.851,20 €, sense IVA, referit a 4 anys.
L’import màxim de les modificacions previstes: 51.107,33 €, sense IVA.

Cessió de contracte
Es permet la cessió de contracte d’acord amb l’art. 214 LCSP.

Subcontractació
No es permet la subcontractació de cap part del contracte
L’empresa contractista no podrà subcontractar amb un tercer cap tractament de dades que li
hagués encomanat el Departament, excepte en els casos d’autorització expressa o d’acord
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amb les condicions que estableixi el plec administratiu. L’autorització ressenyada no serà
necessària en el cas que hi incorri qualsevol dels supòsits previstos a l’article 21.2 del RLOPD.

Conveni de referència. Subrogació de personal
En virtut del que es preveu en l’article 130 de la LCSP s’estableix la subrogació de personal
d’acord amb el conveni col·lectiu o acord de negociació col·lectiva d’eficàcia general següent:
Conveni col·lectiu estatal de les empreses de seguretat, articles 14,15,17 i 18 (Codi de conveni
núm.99004615011982).

Compliment de la LOPD
Prestació amb accés a dades de caràcter personal. El present contracte té per objecte la
prestació del servei de seguretat i vigilància dels centres propis de la DGAIA.
Finalitat i usos previstos: La finalitat serà vigilància i la seguretat del centre on s’inclouran
funcions de control d’accés als diferents equipaments, l’atenció a l’usuari i gestió de les dades
de les persones usuàries dels equipaments dels centres propis de la DGAIA.
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal:

Dades identificatives: nom i cognoms, DNI/NIF/NIE, passaport i data d’expedició,
adreça postal i electrònica, telèfon, imatge i so.

Dades de característiques personals: nacionalitat, data de naixement i sexe.
Nivell de seguretat: Bàsic.
Fitxer lògic d’accés a tercers d’acord a la disposició general de declaració de fitxers del
Departament: Persones usuàries d’equipaments.

Ester Sara Cabanes i Vall
Directora General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
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