Àrea de Presidència
Gabinet de Prevenció i Seguretat

Memòria justificativa de la configuració de l’expedient de contractació relatiu a Servei
per a la vigilància, la protecció i el control d’accés al recinte de l’Escola Industrial
Promotor
Núm. d’expedient
Codi de classificació
Núm. d’expedient/s relacionat/s

10030-Gabinet de Prevenció i Seguretat
2020/0000811
D0506SE01 Serveis obert
2017/0002467

D’acord amb el que disposa l’article 28 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 (LCSP),
mitjançant l’acte d’Inici que consta en l’expedient s’han motivat les necessitats que es
pretenen cobrir mitjançant aquest contracte i les raons per les quals el contracte que es vol
iniciar és idoni per satisfer-les.
Per aquests motius i de conformitat amb les previsions de l’article 116 de la LCSP es
justifica la configuració de l’expedient de contractació en els termes següents:
1) Consultes preliminars al mercat
Per configurar aquest expedient de contractació no s’han realitzat consultes preliminars al
mercat, atès que ja es disposa de tota la informació necessària per configurar l’expedient.
2) Tipus de contracte:
En aquesta contractació únicament es regulen prestacions previstes en l’article 17 de la
LCSP, corresponents a un contracte de serveis.
3) Inclusió de clàusules socials, mediambientals o d’innovació
S’ha considerat oportú incloure en el contracte les consideracions socials, següents:
Criteri d' adjudicació;
1) Oferta formativa: Per tal de millorar la competència dels vigilants el GPS ha
considerat adient que l’empresa contractista pugui oferir als treballadors formació
específica pel lloc on han de desenvolupar la seva feina. L’oferta formativa serà un
criteri d’adjudicació.
2) Mesures destinades a la conciliació laboral: jornada laboral, períodes de descans,
permisos, conciliació de la vida laboral i familiar, avanços en la prevenció de riscos
laborals.
Condició especial d’execució:
1) Garantir a les persones treballadores adscrites a l’execució del contracte, i durant
tota la seva vigència, l’aplicació i manteniment de les condicions laborals que
estableixi el Conveni col·lectiu estatal aplicable.
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2) Garantir la afiliació, l’alta en la Seguretat social i el pagament de les respectives
cotitzacions de les persones treballadores destinades a l’execució del contracte.
3) Garantir el pagament en temps i forma dels salaris del personal adscrit al contracte.
4) Divisió en lots de l’objecte del contracte
No es considera adient la divisió del contracte en lots, perquè dificultaria l’execució correcta
del contracte des del punt de vista tècnic, ja que l’objecte del contracte no és divisible.
5) Manca de mitjans
D’acord amb les previsions de l’article 116.4 f) de la LCSP, els mitjans personals de què
disposa el Gabinet no tenen competència per poder prestar el servei ja que per ser vigilant
de seguretat s’ha de tenir l’habilitació corresponent segons requereix la Llei 5/2014, de 4
d’abril, de seguretat privada i prestar els serveis a una empresa privada.
A més, per ser una empresa de seguretat privada que pugui realitzar aquest servei és
necessari que tingui l’habilitació corresponent segons la Llei de seguretat privada, i la
Diputació de Barcelona no és empresa i tampoc disposa de la l’habilitació corresponent.
Per poder prestar el servei correctament, és necessari contractar una empresa per dur-los a
terme.
D’acord amb les previsions de l’article 308.2 de la LCSP, en cap cas aquest contracte
suposa la contractació de personal per part de la Diputació de Barcelona, sinó únicament i
exclusivament la contractació de la prestació d’un servei per les raons exposades en l’acte
d’Inici i per no disposar dels mitjans per portar-lo a terme. A l’extinció del contracte no es
produirà cap consolidació de les persones que hagin realitzat els treballs objecte del
contracte com a personal propi de la Diputació de Barcelona.
6) Procediment
En compliment del que estableix l’art. 116.4 a) de la LCSP, el procediment seleccionat ha
estat un procediment:


Obert (art. 156 LCSP) perquè permet presentar oferta a qualsevol licitador
interessat, sempre que compleixi els requisits de solvència exigits en els plecs.

7) Criteris d’adjudicació
En compliment del que estableixen els articles 116.4c i 145 de la LCSP, s’ha escollit una
pluralitat de criteris d’adjudicació, d’acord amb el detall següent:
Descripció del criteri

Ponderació

Preu

35%

Oferta formativa per cadascun
dels treballadors destinats a

15 %

Tipus criteri
Automàtic
Automàtic
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l’execució del contracte
Mitjans tècnics
Proposta tècnica que millori el
seguiment de la prestació del
servei i el sistema de qualitat
establert en el plec tècnic
Mesures relacionades amb el
personal adscrit a l’execució
del contracte per afavorir el
seu compromís amb els
criteris de qualitat establerts
en PPTP

15%

Automàtic

25%
Judici de valor
10%

La finalitat que es vol aconseguir amb cada un dels criteris és la següent:


Preu : Aconseguir el preu més baix i així la Diputació de Barcelona podrà disposar de
més recursos econòmics per prestar altres serveis als ciutadans i a les entitats locals
del seu àmbit territorial.
D’acord amb l’article 146.2 de la LCSP, la fórmula utilitzada en la valoració del criteri
preu és la fixada per a tots els contractes oberts, restringits i negociats que es
tramitin per la Diputació de Barcelona i els seus organismes autònoms i consorcis
adscrits al sector públic de la corporació en què la intervenció sigui assumida per la
Intervenció General de la Diputació i que va ser aprovada pel Decret núm. 6319, de
21 de juny de 2017.
La fórmula garanteix un repartiment equitatiu de les puntuacions entre tots els
licitadors, de manera que es respecta el criteri de proporcionalitat.



Proposta tècnica que millori el seguiment de la prestació del servei i el sistema de
qualitat establert en el plec tècnic. El GPS proposa que l’empresa descrigui com
realitzarà el seguiment del servei, els sistema que seguirà per a la resolució de les
incidències que es puguin produir en el servei i els recursos que hi destinarà, per tal
d’aconseguir una millor qualitat en l’execució dels serveis.



Propostes de millora de les condicions laborals del personal assignat al servei per
afavorir el seu compromís amb els criteris de qualitat establerts en PPTP. Es proposa
que les empreses aportin una sèrie de mesures dirigides a afavorir l’estabilitat de
l’equip de persones destinades al servei, augmentant així la motivació i la seva
implicació i que proposin el sistema d’aprenentatge que adoptaran per formar a tot el
personal de nova incorporació respecte al funcionament del servei i les funcions a
desenvolupar en el recinte. Aquesta referència és específicament del lloc de treball
en el recinte i està relacionada amb les hores d’aprenentatge o pràctiques prèvies a
la incorporació en el lloc de treball.



Oferta formativa per cadascun dels treballadors destinats a l’execució del contracte.
Es pretén que el GPS pugui comptar amb una bossa d’hores destinada a la
realització per part dels vigilants de cursos d’especialització en diferents àmbits.
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Aquest recurs formatiu estarà disponible en qualsevol moment de la vigència del
contracte per tal que els vigilants puguin actualitzar coneixements mitjançant aquests
cursos específics en l’àmbit de la seguretat i per tant, es tradueixi així en una millora
en el desenvolupament del servei prestat i la seguretat del recinte i els seus edificis.
Aquestes hores de formació que oferti l’empresa per als àmbits que determini el
GPS, són addicionals a les 20 hores obligatòries que totes les empreses de
seguretat han de proporcionar als seus vigilants tal i com preveu l'apartat 2 de l'article
57 del Reial decret 2364/1994, de 9 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de
Seguretat Privada.


Millora dels mitjans tècnics de cadascun dels treballadors destinats a l’execució del
contracte. Es pretén incrementar la seguretat dels treballadors amb armilles que
tinguin qualitats tècniques millors i en relació als uniformes per tal de netejar-los i
desinfectar-los ajudant als treballadors en aquesta tasca.

S’ha atorgat més puntuació al criteri preu perquè possibilita que la Diputació disposi de més
recursos econòmics per prestar altres serveis necessaris pels ciutadans.
8) Dades econòmiques del contracte
Els conceptes que integren el valor estimat del contracte són els següents:
Pressupost (1 any)
Possible pròrroga (2 anys)
Possible modificació (20%)

536.423,44 € IVA exclòs
1.072.846,88 € IVA exclòs
107.284,69 € IVA exclòs
1.716.555,01 € IVA exclòs

El pressupost base de licitació del contracte desglossat és el següent:
Part fixa de servei per a la vigilància, la protecció i el control d’accés al recinte de l’Escola
Industrial:

Part fixa de servei per a la
vigilància, la protecció i el
control d’accés al recinte
de l’Escola Industrial
Part variable pels serveis
puntuals
TOTAL

Pressupost
IVA exclòs
532.647,44 €

21 % IVA
111.855,96 €

Pressupost base
licitació (IVA inclòs)
644.503,40 €

3.776,00 €

781,96 €

4.568,96 €

536.423,44 €

112.648,92 €

649.072,36 €

i s’ha fixat d’acord amb el detall següent:
-

Preu hora laborable
Preu hora nocturna
Preu hora festiva
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-

Preu hora nocturna festiva

A) PREU HORA LABORABLE: 17,82 €/hora.
DESPESES DIRECTES: 13,55 €/hora
Costos salarials: Inclou salaris base, plus de perillositat, plus transport, plus vestuari,
plus scanner, plus 24 i 31 de desembre: 9,88 €/hora
Seguretat social: 3,40 €/hora.
Altres costos directes: Absentisme, formació, assegurances, prevenció de riscos,
altres mitjans materials, indemnitzacions: 0,27 €/hora.
DESPESES INDIRECTES: 3,39 €/hora
Despeses generals: 3,10 €/hora
Despeses financeres: 0,29 €/hora
BENEFICI INDUSTRIAL 6%: 0,88 € /hora.
B) PREU HORA LABORABLE NOCTURNA: 20,00 €/hora.
DESPESES DIRECTES: 15,10 €/hora
Costos salarials: Inclou salaris base, plus de perillositat, plus transport, plus vestuari,
plus scanner, plus 24 i 31 de desembre, plus nocturnitat: 10,94 €/hora
Seguretat social: 3,89 € €/hora.
Altres costos directes: Absentisme, formació, assegurances, prevenció de riscos,
altres mitjans materials, indemnitzacions: 0,27 €/hora.
DESPESES INDIRECTES: 3,89 €/hora
Despeses generals: 3,55 €/hora
Despeses financeres: 0,34 €/hora
BENEFICI INDUSTRIAL 6%: 1,01 € /hora
C) PREU HORA FESTIVA: 19,69 €/hora.
DESPESES DIRECTES: 14,85 €/hora
Costos salarials: Inclou salaris base, plus de perillositat, plus transport, plus vestuari,
plus scanner, plus 24 i 31 de desembre: 10,73 €/hora
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Seguretat social: 3,84 € €/hora.
Altres costos directes: Absentisme, formació, assegurances, prevenció de riscos,
altres mitjans materials, indemnitzacions: 0,27 €/hora.
DESPESES INDIRECTES: 3,84 €/hora
Despeses generals: 3,51 €/hora
Despeses financeres: 0,33 €/hora
BENEFICI INDUSTRIAL 6%: 1 € /hora.
D) PREU HORA FESTIVA NOCTURNA: 21,99 €/hora.
DESPESES DIRECTES: 16,45 €/hora
Costos salarials: Inclou salaris base, plus de perillositat, plus transport, plus vestuari,
plus scanner, plus 24 i 31 de desembre, plus nocturnitat: 11,78 €/hora
Seguretat social: 4,40 €/hora.
Altres costos directes: Absentisme, formació, assegurances, prevenció de riscos,
altres mitjans materials, indemnitzacions: 0,27 €/hora.
DESPESES INDIRECTES: 4,40 €/hora
Despeses generals: 4,02 €/hora
Despeses financeres: 0,38 €/hora
BENEFICI INDUSTRIAL 6%: 1,14 € /hora
PART FIXA:
Hi ha dos posicions les 24 hores del dia i dos posicions 16 hores al dia, és a dir, de 6.00h a
22.00h.
En un any treballen 25.552 hores (8.760 hores *2 que són les dos posicions que treballen les
24 hores del dia; 4.016 hores *2 que són les dos posicions que treballen les 16 hores al dia).
Aquestes 25.488 hores es desglossa en:
-

14.048 hores laborables diürnes
3.952 hores laborables nocturnes
5.664 hores diürnes festives
1.888 hores nocturnes festives

Diürna laborable

Preu/hora:
17,82 €

HORES
14.048

TOTAL
250.335,36 €
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Nocturna laborable
Diürna festiva
Nocturna festiva
TOTAL PERSONAL
ANUAL,IVA EXCLÒS

20,00 €
19,69 €
21,99 €

3.952
5.664
1.888

79.040,00 €
111.524,16 €
41.517,12 €
482.416,64 €

ALTRES DESPESES DIRECTES: 50.230,80 €, IVA exclòs.
a) Armilles de protecció balística
Preu de mercat: 350,00 €
Es necessitem 14 armilles, una per cada vigilant.
Preu total de les armilles: 4.900,00 €, IVA exclòs.
b) Uniformitat
Preu de mercat: 200 €.
Es necessiten 14 uniformes, un per vigilant.
Preu total dels uniformes: 2.800,00 €, IVA exclòs.
c) Formació: està inclosa també la formació obligatòria.
Preu de mercat: 800 €/vigilant.
La formació es fa pels 14 vigilants
Preu total de la formació: 11.200, 00 €, IVA exclòs.
d) Plusos que consten en la informació que es disposa de la subrogació de personal:
d.1. Plus fidelització: Plus mensual que reben tots els vigilants (14 vigilants) de 100 €/mes,
per 15 pagues: 21.000,00 €, IVA exclòs.
d.2 Plusos que corresponen al cap d’equip i coordinador: Plus de lloc de treball, de cap
d’equip, ad personam i millora voluntària absorbible. Aquests plusos son mensuals per 15
pagues: 10.330,80, IVA exclòs.
SERVEIS PUNTUALS: 3.776,00 €, sense IVA
Serveis puntuals: 200
S’ha fet el càlcul de l’import amb el preu mitjà resultat de dividir:
Total personal anual: 482.416,64 €
Número d’hores total: 25.552 hores
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Preu hora del servei puntual: 18,88 €/hora.
El desglòs total de costos directes i indirectes és el següent:
Percentatges
Costos directes:
- Salari
- Seguretat social
- Plusos
Costos indirectes:
-- Despeses financeres.
- Altres despeses indirectes

78 %

16%

Benefici

6%

El cost salarial s’ha fixat tenint en compte el conveni col·lectiu de treball estatal d’empreses
de seguretat, codi conveni 99004615011982 de data 19 de gener de 2018, publicat al BOE
núm. 29 de l’1 de febrer de 2018.
El referit conveni no fixa cap desagregació per gènere, motiu pel qual els salaris seran
idèntics amb independència de que el treball sigui executat per un home o una dona, existint
únicament diferències com a conseqüència de les diferents antiguitats dels treballadors.
9) Condicions mínimes de solvència i altres requeriments exigits per presentar-se a la
licitació o per executar el contracte
Els requeriments i la solvència mínima exigida a les empreses per presentar-se a la licitació
s’han fixat de manera proporcional tenint en compte l’objecte i el pressupost del contracte i,
alhora, que es pugui donar compliment a les previsions del plec de prescripcions tècniques i
del plec de clàusules administratives particulars.
Concretament, s’ha previst que les empreses han d’acreditar els requeriments mínims
següents:
Mitjans d’acreditació escollits

Solvència
econòmica

Solvència
tècnica

Motivació
exigits

dels

requisits

mínims

Import mínim anual de volum
de negocis

S’ha mantingut el volum mínim de
negocis previst en el reglament per
considerar-se suficient per la
naturalesa del contracte

Relació dels serveis o treballs
principals per un import anual
mínim

S’ha mantingut el volum mínim de
negocis previst en el reglament per
considerar-se suficient per la
naturalesa del contracte
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Atès el que estableix l’article 77.1.b) de la LCSP, la solvència mínima requerida es pot
acreditar, alternativament, amb la classificació empresarial en el grup, subgrup i categoria
que tot seguit es detallen:
Grup: M

Subgrup: 2

Categoria: 3 o superior
Categoria RD 1098/2001: C o superior
(DT 2a i 3a RD 773/2015)

Així mateix, les empreses han d’acreditar disposar de l’habilitació tècnica o professional
següent:
Empresa habilitada per a la vigilància i protecció de béns,
establiments, espectacles, certàmens o convencions)

Exigit per la Llei 5/2014,
de 4 d’abril, de seguretat
privada)

Així mateix, les empreses, d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP, s’han de comprometre a
adscriure, com a mínim, els mitjans següents:
 Mitjans personals:
Mínims

Finalitat

1 coordinador que tingui l’habilitació com a cap de
seguretat amb una antiguitat mínima de dos anys.

Al haver-hi tants vigilants és necessari
la figura d’una persona que organitza
el personal de vigilància així com que
sigui l’interlocutor amb el GPS.

10) Condicions especials d’execució
D’acord amb l’article 202 de la LCSP, en aquesta contractació es preveuen les condicions
especials d’execució següents:
Es preveuen diferents condicions especials d’execució relatives a aspectes socials, laborals i
d’igualtat de gènere respecte els treballadors adscrits a l’execució del contracte als efectes
de poder exigir al contractista, si es considera necessari, que acrediti el seu compliment,
especialment les obligacions relatives al compliment del pagament del salari, ja que en cas
de denúncia dels representants dels treballadors pot ser causa de resolució contractual
d’acord amb les previsions dels articles 211.1.i) i 212.1.2n paràgraf de la LCSP.
Aquestes condicions estan previstes en el Recull de Clàusules Socials aprovades per Decret
de Presidència de la Diputació de Barcelona de 12 de juny de 2017 i, encara que no afectin
el resultat final de la prestació, es considera que estan vinculades a l’objecte del contracte,
en virtut del que disposa l’article 202.1 de la LCSP en relació a l’article 145.6 i d’acord amb
la Resolució 51/2019 del Tribunal Català de Recursos Contractuals que fa una interpretació
àmplia del concepte “vinculació a l’objecte del contracte”.
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Condició especial
Garantir a les persones treballadores
adscrites a l’execució del contracte, i durant
tota la seva vigència, l’aplicació i
manteniment de les condicions laborals que
estableixi el Conveni col·lectiu estatal
aplicable.
Garantir la afiliació, l’alta en la Seguretat
social i el pagament de les cotitzacions de
les persones treballadores destinades a
l’execució del contracte.
Garantir el pagament en temps i forma dels
salaris del personal adscrit al contracte
L'empresa es sotmet a la normativa nacional
i de la Unió Europea en matèria de protecció
de dades.

Finalitat
Garantir el respecte dels drets laborals
bàsic.
Garantir el respecte dels drets laborals
bàsic.
Garantir el respecte dels drets laborals
bàsic.
Garantir el compliment de la legislació
en matèria de protecció de dades.

11) Durada del contracte i possibles pròrrogues
La durada del contracte s’ha fixat per un termini de 3 anys (1 any inicial i dos pròrrogues d’1
any cadascuna) que és el que es considera adequat per a l’execució correcta del contracte
pels motius següents: preveiem que en un any des de l’entrada en vigor d’aquesta
contractació ja estarà vigent l’acord marc que es preveu tramitar per seleccionar diferents
empreses que puguin prestar el serveis de vigilància en tots els edificis i recintes de la
Diputació, però mentrestant aquest no estigui en vigor és necessari prestar el servei de
vigilància en aquest recinte sense prorrogar el contracte actual.
12) Termini per adjudicar el contracte
L’adjudicació del contracte s’ha de realitzar en el termini de 2 mesos previst en l’article 158
de la LCSP.
13) Constitució de garantia provisional
En aquesta contractació no s’exigeix la presentació de garantia provisional.
14) Constitució de garantia definitiva
En aquesta contractació s’exigeix la presentació de la garantia definitiva en els termes que
preveu l’article 107 de la LCSP.
15) Termini de garantia del contracte
En aquesta contractació no s’ha previst cap termini de garantia, atès que la prestació del
servei s’esgota amb la prestació
16) Revisió de preus
En aquesta contractació no es preveu revisió de preus en els termes que preveu l’article 103
de la LCSP.
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17) Penalitats
D’acord amb l’article 192 de la LCSP, s’han previst en el PCAP diferents penalitats pel
compliment defectuós o incompliment parcial del contracte.
18) Cessió del contracte
En aquesta contractació es permet la cessió del contracte en els termes que preveu l’article
214 de la LCSP.
19) Subcontractació del contracte
En aquesta contractació es permet la subcontractació del contracte en els termes que
preveu l’article 215 de la LCSP.

11/11 de l’original electrònic.
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica
Codi Segur de Verificació (CSV): 308810ececaffbd5ea98 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 11

Metadades del document
Núm. expedient
Tipologia
documental
Tipus
documental
Títol

2020/0000811
Memòria
Memòria contracte Servei de vigilància, la proteccio i el control d'accés al
recinte de l'Escola Industrial

Signatures
Signatari
Juan Miguel Capell Manzanares
(AUT)

Acte
Signa

Data acte
23/06/2020 20:58

Validació Electrònica del document
Codi (CSV)
308810ececaffbd5ea98

Adreça de validació
https://seuelectronica.diba.cat
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