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CONTRACTE DE SERVEIS
PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA

QUADRE RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE DE “SERVEI DE
VIGILÀNCIA I CONTROL EN EQUIPAMENTS I ESDEVENIMENTS PÚBLICS”.
Tramitació ordinària

Tramitació urgent

ANN EX 1 . QUA DR E R ESU M
A.- PODER ADJUDICADOR
ADMINISTRACIÓ CONTRACTANT: AJUNTAMENT DE SABADELL
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: Tinent d’Alcaldessa de l’Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament
Urbà, Seguretat i Civisme
SERVEI GESTOR: Àrea Policial de Gestió Administrativa
Adreça de l’òrgan de contractació: c. de Pau Claris, 100, 08205 Sabadell
Telèfon: 93.745.33.10
Fax:
Adreça de correu electrònic del servei gestor: contractació_pm@ajsabadell.cat
B.- CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT (Clàusula 4)
Consultes preliminars del mercat:

SI

NO

Data publicació al perfil del contractant:
Informació sol·licitada:
Empresa

CIF

Concepte

C.- OBJECTE DEL CONTRACTE I CONCRECIÓ DEL RÈGIM JURÍDIC. (Clàusules 1 i 5)
L’objecte del contracte és la contractació dels serveis de vigilància
privada en diferents instal·lacions i actes a la via pública que organitza
Descripció:
l’Ajuntament de Sabadell i que no disposa de prou personal de seguretat
per mantenir la vigilància en espais i punts concrets.
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Contracte en funció de les necessitats (DA 33a LCSP)

SI
Contracte mixt:

SI

NO

Tipologia de contracte mixt:

El contracte es desenvoluparà en funció de les necessitats de
l’Ajuntament, d’acord amb el previst a la Disposició addicional 33a de la
LCSP, sense que el nombre total de lliuraments o prestacions inclosos
en l’objecte del contracte es defineixi amb exactitud en el moment de
signar-lo, pel fet d’estar subordinats a les necessitats de l’Administració.
El pressupost que s’aprova és un pressupost màxim.

NO
Contracte de serveis especials de l’Annex IV:

SI

NO

Contracte de serveis privats:

SI

NO

Codi CPV: 79714000-2

Descripció CPV: Serveis de Vigilància

Codi NUTS: ES511
D.- NECESSITATS, FINALITATS DEL CONTRACTE I INSUFICIÈNCIA DE MITJANS (Clàusula 6)
Necessitats administratives del contracte:
L’Ajuntament de Sabadell disposa de diversos equipaments públics en els que hi ha programades
determinades activitats de caràcter cultural, esportiu, social i de lleure, on es considera necessari
reforçar la seguretat per la gran concentració de persones i, per tant, és fonamental disposar de més
efectius de vigilància, per tal de garantir que tot es desenvolupi dins els paràmetres de seguretat
desitjats.
El servei es desenvoluparà de manera ordinària en els equipaments i horaris detallats al Plec de
Prescripcions Tècniques.
De manera addicional o extraordinària, l’Ajuntament podrà sol·licitar ampliacions del servei amb motiu
d’esdeveniments puntuals, i que seran de prestació obligatòria per part de l’adjudicatari.
Indicació resumida de les consideracions, mediambientals o d’innovació del contracte:
Criteri social: el personal de l’empresa no podrà percebre salaris per sota del que marca el seu
conveni col·lectiu de referència.
Criteri mediambiental: l’empresa adjudicatària vetllarà per l’optimització del consum de recursos
energètics de l’Ajuntament posats a disposició del servei.
Justificació de la insuficiència de mitjans propis:
Respecte de la insuficiència de mitjans, atès que estem davant d’un contracte de serveis, es posa de
manifest que el volum d’esdeveniments programats arreu de la ciutat supera el número d’efectius de
seguretat disponibles per part de l’Ajuntament.
E.- DIVISIÓ EN LOTS (Clàusula 7)
Possibilitat de licitar per lots:

SI

NO

Justificació de la inconveniència de la divisió per lots:
El servei que es vol contractar de vigilància privada és el mateix per tots els serveis, en alguns, només
varia els horaris o llocs on s’haurà de realitzar el servei, per tant, es considera més adient no realitzar
diferents lots per tal de poder optimitzar els serveis.
LOT 1
LOT 2
LOT 3

CPV
CPV
CPV

Limitació del número de lots als que es poden presentar oferta:
Justificació de l’elecció anterior (en cas de limitació)::
Limitació del número de lots que es poden adjudicar a un mateix licitador:
Justificació de l’elecció anterior (en cas de limitació)::
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Criteris d’aplicació si es sobrepassa la limitació dels lots a adjudicar:
1.
2.
3.
S’admet la reserva de lots:

SI

NO

Lot/s reservat/s a Centres Especials de Treball:
Lot/s reservat/s a Empreses de inserció:
Lot/s reservat/s a Altres organitzacions segons DA. 48 LCSP:
S’admeten ofertes integradores:

SI

NO

Condicions i combinació de lots:

F.- ADMISSIÓ DE VARIANTS (Clàusula 8)
Admissió:

SI

NO

Elements:
Condicions:
G.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (Clàusula 9 )
Import

Pressupost de licitació
(IVA inclòs)

Tipus d’IVA aplicable: 21 %
Import IVA

LOT 1

€ LOT 1

€ LOT 1

€

LOT 2

€ LOT 2

€ LOT 2

€

LOT 3

€ LOT 3

€ LOT 3

€

Total

209.337,55 € Total

43.960,89 € Total

253.298,44 €

H.- VALOR ESTIMAT (Clàusula 10)
Total valor estimat del contracte:
Pressupost base de licitació (sense IVA)

209.337,55 €

Import de les modificacions previstes amb cost econòmic (sense IVA)

€

Import de les eventuals pròrrogues (sense IVA)

€

Import altres conceptes (sense IVA)

€

Total del valor estimat

209.337,55 €
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Mètode de càlcul: preu unitari per hora; s’ha fet un supòsit d’hores a realitzar i multiplicades per el preu
hora.
En cas de divisió en lots, el desglossament del valor estimat per cada lot és el següent:
Lot 1:
Pressupost base de licitació del lot (sense IVA)

€

Import de les modificacions previstes per al lot amb cost econòmic (sense IVA)

€

Import de les eventuals pròrrogues del lot (sense IVA)

€

Import altres conceptes (sense IVA)

€

Total del valor estimat del lot

€

Mètode de càlcul:
Lot 2:
Pressupost base de licitació del lot (sense IVA)

€

Import de les modificacions previstes per al lot amb cost econòmic (sense IVA)

€

Import de les eventuals pròrrogues del lot (sense IVA)

€

Import altres conceptes (sense IVA)

€

Total del valor estimat del lot

€

Mètode de càlcul:
I. FORMA DE DETERMINAR EL PREU (Clàusula 11)
A tant alçat:

SI

NO

Determinació per preus unitaris /components de la prestació/ unitats d’execució o de temps:

SI

NO

Detall modalitats (excepte tant alçat):
El preu ha estat determinat en termes de preu unitari, en base al qual els licitadors han de realitzar la
seva oferta. El preu definitiu serà aquell que resulti del preu unitari proposat a la baixa pel licitador,
d’acord amb la seva proposició econòmica, que ha d’indicar sempre com a partida independent l’import
de l’IVA a suportar per l’Administració.
El preu unitari màxim de les hores és de 21,50 euros, IVA exclòs, al que sumat el 21% d’IVA per import
de 4,51 euros, fa un total de 26,01 euros, IVA inclòs.
Concepte
Preu sense IVA
IVA 21%
Preu amb IVA inclòs
Preu/hora

21,50 €

4,51 €

26,01 €

€

€

€

€

€

€
Altres modalitats (honoraris per tarifes, combinació de diverses modalitats):
S’admet variació de preus per objectius:

SI

NO

En cas afirmatiu, supòsits de variacions i regles per a la seva determinació:

J.- FINANÇAMENT PRESSUPOSTARI, ANUALITATS I FACTURACIÓ (Clàusules 12 i 14)
Ajuntament de Sabadell
Altres

100%

253.298,44 €

%

€
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Tramitació anticipada

SI

DOCUMENT NÚM.

Contracte pluriennal

NO
Aplicació
pressupostària

SI
Projecte
pressupostari

Núm. apunt
previ

NO
Núm. referència

Total (IVA inclòs)

2022

2022/209/3380/22701

920220002142

22022003556

14.958,62€

2022

2022/210/3420/22701

920220002142

22022003557

14.958,62€

2022

2022/209/3321/22701

920220002142

22022003558

14.899,58€

2022

2022/308/3370/22701

920220002142

22022003559

28.143,55€

2022

2022/211/2312/22701

920220002142

22022003560

8.663,00€

2023

2023/209/3380/22701

920229000182

29.917,25€

2023

2023/210/3420/22071

920229000183

14.958,62€

2023

2023/209/3321/22701

920229000184

23.413,50€

2023

2023/308/3370/22701

920229000185

44.225,50€

2023

2023/211/2312/22701

920229000186

13.007,50€

2024

2022/209/3380/22701

920229000182

17.195,92€

2024

2024/209/3321/22701

920229000184

8.514,19€

2024

2024/308/3370/22701

920229000185

16.098,08€

2024

2024/211/2312/22701

920229000186

4.344,51€

TOTAL

253.298,44€

Forma de pagament:
Contra factura a mes vençut pels serveis prestats i efectivament realitzats durant el mes, degudament
conformada, que inclogui l’IVA i que reuneixi tots els requisits legals i reglamentaris d’aplicació. Així
mateix, l’empresa emetrà factura específica pel cost de cadascun dels serveis addicionals prestats
corresponents a actes i/o esdeveniments realitzats o ampliacions de servei, segons petició i aprovació
prèvia. A les factures s’acompanyarà una relació detallada de les hores efectuadesi els equipaments o
esdeveniment on ha prestat el servei.
Òrgan de contractació

JUNTA DE GOVERN
LOCAL

CODI DIR 3

LO1081878

Òrgan en matèria de
comptabilitat

INTERVENCIÓ
GENERAL

CODI DIR 3

LO1081878

Destinatari de la prestació
(unitat tramitadora)

SERVEI DE
SEGURETAT I CIVISME

CODI DIR 3

LA0021867

K.- DURADA DEL CONTRACTE (Clàusula 13)
Durada total del contracte : 2 anys
L’inici de la durada del contracte serà segons s’indica:
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Data de formalització

L’inici de la durada serà en data...
Terminis parcials d’execució:

SI

NO

Detall dels terminis parcials establerts:
En cas que el contracte no s’executi de forma continuada, els terminis en que es realitzarà la prestació
contractada són els següents:
Pròrrogues previstes:

SI

NO

La pròrroga serà obligatòria pel contractista si l’Ajuntament realitza el preavís amb dos mesos
d’antelació a la finalització del termini del contracte, excepte que el contracte sigui de durada inferior a
dos mesos.
Detall pròrrogues:
No obstant el que estableixen els apartats anteriors, de conformitat amb l’article 29.4 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, quan al venciment d’un contracte de prestació
successiva no s’hagi formalitzat el nou contracte que garanteixi la continuïtat de la prestació que ha
d’efectuar el contractista, com a conseqüència d’incidències resultats d’esdeveniments imprevisibles per
a l’òrgan de contractació produïdes en el procediment d’adjudicació i hi hagi raons d’interès públic per no
interrompre la prestació, es pot prorrogar el contracte originari fins que comenci l’execució del nou
contracte i en tot cas per un període màxim de nou mesos, sense modificar la resta de condicions del
contacte, sempre que l’anunci de licitació del nou contracte s’hagi publicat amb una antelació mínima de
tres mesos respecte de la data de finalització del contracte originari.
L.- REVISIÓ DE PREUS (Clàusula 15)

SI

NO

Fórmula:

M.- SUBROGACIÓ EN CONTRACTES DE TREBALL (Clàusula 16 )
Obligació de subrogar-se en contractes de treball :

SI

NO

Norma legal, conveni col·lectiu o acord de negociació col·lectiva del que deriva l’obligació:

Annex del plec de clàusules administratives particulars on consta la informació sobre el personal a
subrogar, de conformitat amb l’article 130 de la LCSP:
- Annex ____

N.- ALTRES OBLIGACIONS (Clàusula 16)
1.

Inscripció
1
corresponent en el Registre Especial d’Empreses de Seguretat de Catalunya del
Departament d’Interior de la Generalitat o en el Registro General de Empresas de Seguridad del
Ministerio del Interior, i autoritzades per a l’activitat de “vigilància i protecció de béns, establiments,
espectacles, certàmens o convencions”.
Acreditació
2
de l’obligació de complir les condicions establertes al Conveni col·lectiu d’aplicació.

2.
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Efectiva
4
prestació dels serveis addicionals o extraordinaris que li sol·liciti l’Ajuntament, per
ampliació del servei o amb motiu d’activitats o esdeveniments no programades inicialment.
En
5 relació amb el desenvolupament del servei contractat, si han de concòrrer en el mateix espai o
equipament treballadors municipals i treballadors d’altres empreses, serà d’aplicació el Reial Decret
171/20014 de 30 de gener, que desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials, i amb caràcter
previ a l’inici del servei, es portaran a terme les accions corresponents així com el lliurament de la
documentació que l’Ajuntament determini segons procediment intern aprovat a tal efecte.
L’Ajuntament lliurarà l’avaluació de l’equipament i/o normes de seguretat que s’hagin pogut establir
respecte d’aquest o a la funció a desevolupar i les mesures d’emerència si és el cas.

O.- OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE (Clàusula 17)
1.

Efectiva dedicació o adscripció a l’execució del contracte dels mitjans personals i/o materials
indicats i compromesos en l’oferta.

2.
3.
P.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (Clàusula 18)
1.

2.

3.

4.

El
1 contractista resta obligat a acreditar el compliment de les disposicions vigents en matèria fiscal,
administrativa, laboral, de Seguretat Social, de Prevenció de riscos laborals, així com la normativa
interna del sector que reguli l’objecte del contracte. Tanmateix, s’obliga amb les prescripcions que
es prevegin a la normativa europea i estatal de protecció de dades de caràcter personal, conforme
al previst a la Disposició addicional 25 de la LCSP.
El
2 contractista té l’obligació d’executar l’objecte del contracte amb subjecció a les presents
clàusules administratives particulars, a les prescripcions tècniques aprovades, i d’acord amb les
instruccions que per la seva interpretació doni al contractista la societat municipal a través del
responsable del contracte.
Les
3 persones que prestin el servei no han d’estar condemnades per sentència ferma per algun
delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament
sexual, l’exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l’explotació sexual, i corrupció de
menors, així com per tràfic d’éssers humans.
Consideracions
4
socials i mediambientals del contracte:
Criteri social. El personal de l’empresa no podrà percebre salaris per sota del que marca el
seu conveni col·lectiu de referència.
Criteri mediambiental: L’empresa adjudicatària vetllarà per l’optimització del consum dels
recursos energètics de l’Ajuntament posats a disposició del servei.

Q.- SUBCONTRATACIÓ (Clàusula 19)
Admissió subcontractació de la realització parcial de la prestació:

SI

NO
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Parts del contracte en les quals no és permesa la subcontractació per tractar-se de tasques crítiques
que ha de realitzar el contractista principal:
Tot el contracte, degut a que totes les tasques a realitzar són crítiques, que és necessari que l’empresa
tingui permisos especials i, també, que els vigilants estiguin en possessió dels certificats que els
autoritza a realitzar la funció per la qual són contractats, de vigilants de seguretat, i, per tant, no és
possible la seva subcontractació.

Admissió pagament directe a subcontractistes:

SI

NO

R.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL(Clàusula 20)
L’execució del contracte comporta el tractament de dades personals :

SI

NO

La finalitat del tractament de les dades de caràcter personal és fer possible la correcta execució del
contracte.
A tal efecte, la formalització del contracte comportarà la cessió o comunicació al contractista de les
dades de caràcter personal següents:
-

S.- PENALITATS (Clàusula 21)
Incompliment

Graduació
(lleu/greu/molt greu)

1.

Incompliment del termini
l’execució de la prestació

2.

Paralització total i absoluta de l’execució
de les prestacions objecte d’aquest
contracte imputable al contractista

3.

Resistència als requeriments efectuats per
l’Ajuntament o la seva inobservança, quan
produeixi un perjudici molt greu a
l’execució del contracte.

4.

Utilització de sistemes de treball,
elements, materials, màquines o personal
diferents als previstos en els plecs quan
produeixi un perjudici molt greu a
l’execució del contracte.
Falsejament
de
les
prestacions
consignades pel contractista en el
document de facturació
Incompliment molt greu de les obligacions
derivades de la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals, i en especial,
de les del pla de seguretat i salut en les
prestacions.
Reincidència per tres vegades en la
comissió d’alguna falta greu que pogués
posar en perill la correcta prestació del
servei.
Incompliment de les obligacions jurídiclaborals de l’empresa amb les seus
empleats i treballadors, en especial les
referents a les cotitzacions a la Seguretat
Social i pagament dels salaris.

5.
6.

7.

8.

d’inici

de

Molt greu

Penalitat
Multa de fins a 6.000,00 euros

Molt greu

Multa de fins a 6.000,00 euros

Molt greu

Multa de fins a 6.000,00 euros

Molt greu

Multa de fins a 6.000,00 euros

Molt greu

Multa de fins a 6.000,00 euros

Molt greu

Multa de fins a 6.000,00 euros

Molt greu

Multa de fins a 6.000,00 euros

Molt greu

Multa de fins a 6.000,00 euros
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No comunicació prèvia de canvis i/o
modificacions en les programacions dels
serveis, o les plantilles de personal
assignades als centres.
Detecció de resultats deficients o molt
deficients en les actes d’inspecció enteses
per l’equip de supervisió de l’Ajuntament
en un percentatge superior al 51 per 100
del total de les dependències analitzades
en un mateix edifici durant un dia
d’inspecció.
Resistència
als
requeriments
de
l’Ajuntament o la seva inobservança.
Utilització de sistemes de treball,
elements, materials, màquines o personal
diferents als previstos al projecte, en els
plecs i en les ofertes del contractista si no
han estat autoritzats prèviament per
l’Ajuntament.
No disposar o no fer ús el personal adscrit
al contracte de l’equip mínim establert en
el Plec de Prescripcions Tècniques.
Inobservança de requisits d’ordre formal
establerts en el present Plec de
Prescripcions Tècniques.
Incompliment, que no constitueixi falta
molt greu, de les obligacions derivades de
la normativa general sobre prevenció de
riscos laborals i, en especial, de les del
pla de seguretat i salut en les prestacions.
Reincidència per tres vegades en la
comissió d’alguna falta lleu.
Detecció de resultats deficients o molt
deficients en les actes d’inspecció esteses
pels equips de supervisió de l’Ajuntament
en un percentatge entre el 30 i el 50 per
100 del total de les dependències
analitzades en un mateix edifici durant un
dia d’inspecció.
Ocupació
indeguda
d’espais
dels
equipaments.
Incompliment de l’execució parcial de les
prestacions definides en el contracte que
no constitueixi falta greu.
Qualsevol altres conductes que afectin a
obligacions de caràcter formal o
documental exigides en la normativa de
riscos laborals i que no estiguin tipificades
com a greus o molt greus.
Detecció de resultats deficients o molt
deficients en les actes d’inspecció esteses
pels equips de supervisió de l’Ajuntament

Molt greu

Multa de fins a 6.000,00 euros

Molt greu

Multa de fins a 6.000,00 euros

Greu

Multa de fins a 3.000,00 euros

Greu

Multa de fins a 3.000,00 euros

Greu

Multa de fins a 3.000,00 euros

Greu

Multa de fins a 3.000,00 euros

Greu

Multa de fins a 3.000,00 euros

Greu

Multa de fins a 3.000,00 euros

Greu

Multa de fins a 3.000,00 euros

Lleu

Multa de fins a 1.500,00 euros

Lleu

Multa de fins a 1.500,00 euros

Lleu

Multa de fins a 1.500,00 euros

Lleu

Multa de fins a 1.500,00 euros
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en un percentatge entre el 15 i el 29 per
100 del total de les dependències
analitzades en un mateix edifici durant un
dia d’inspecció.
En tot cas, la quantia de les penalitats que s’imposin no podran superar individualment el 10% del preu del
contracte, ni conjuntament el 50% del preu del contracte (article 192.1 LCSP)
T.- PÒLISSA ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL (Clàusula 22)
Import mínim assegurat: 300.000,00 €
U.- COMPOSICIÓ DE LA MESA CONTRACTACIÓ (Clàusula 24)
Titulars
Membres
(noms i cognoms / càrrec)
Joan Antoni Quesada Sánchez,
Intendent Major Policia

Presidència

Francesc Perea Rocamora
Sotsinspector
Responsable de l’Àrea Policial de
Planificació
Indalecia Lara Garcia, tècnica
d’administració general de Serveis
jurídics

Vocal

Vocal

Vocal de Secretaria

David Cabezuelo Valencia,
secretari general

Vocal d’Intervenció

Jesús F. Sierra Castanedo,
interventor general

Secretari/a de la
Mesa

Suplents
(noms i cognoms /càrrec)
Josefa Llonch Sáez,
Sotsinspectora
Responsable de l’Àrea Policial de Gestió
Administrativa
Antonio Rodríguez Moreno
Sotsinspector
Responsable de l’Àrea Policial de
Proximitat
Joan Figueras Llorens, cap de
secció de Serveis jurídics

Hilenia Oliva Figuereda,
Tècnica en Dret de Policia Municipal
Miquel Garcia Sanjuan,
cap de Serveis Jurídics i Llicències
Jesús Valenzuela Pestaña,
cap de Servei de Control Financer
Elisabet Burillo Miralles, Tècnica superior
en Dret
Laura Porras Mármol, Tècnica mitjana
d’Economia
Pilar Escribano Muñoz, Tècnica mitjana
de gestió

El membre que actuï com a vocal de Secretaria

V- CAPACITAT PER LICITAR (Clàusula 25)
Contracte reservat

SI

Percentatge mínim reservat:

Lot/s:

NO

Habilitació professional o empresarial:

SI

NO

Detall de l’habilitació:
Certificat acreditatiu de l’autorització a nivell estatal o
autonòmic de l’empresa per poder realitzar les tasques
sol·licitades en el present contracte i la titulació de vigilant de
seguretat de les diferents persones que realitzaran els serveis
d’aquest contracte.

Centres Especials de treball amb percentatge mínim treballadors discapacitat o exclusió social
30%
Empreses d’inserció amb percentatge mínim treballadors discapacitat o exclusió social 30 %
Organitzacions que compleixen les condicions de la Disposició addicional 48a de la LCSP:

W.- SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA I TÈCNICA (clàusula 26)
SOLVENCIA ECONÒMICA I FINANCERA
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Criteri de selecció

a)

SGT16I02P7

Mitjà acreditació

Declaració sobre el volum anual de negocis del S’acreditarà mitjançant els comptes anuals
licitador referit a l’any del major volum de negoci aprovats i dipositats en el Registre
Mercantil, si l’empresari hi estigués inscrit;
dels tres últims conclosos.
en cas contrari, pels dipositats en el
Volum anual de negocis import superior a:
registre oficial en què hagi d’estar inscrit.
157.003,17 €
Els empresaris individuals no inscrits en el

Declaració del Patrimoni net
Import valor mínim:

Registre Mercantil acreditaran el volum
anual de negocis mitjançant els llibres
d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel
Registre Mercantil.

Import: _________

Ratio mínim entre actius i passius a
l'exercici de l'últim exercici econòmic per
al qual estigui vençuda l'obligació
d'aprovació, d'import:

Import: ________

c)

Assegurança de responsabilitat civil per riscos Justificant existència assegurança.
professionals per import:
300.000,00 €

d)

Mitjà addicional. Sempre que no es tracti de Declaració responsable.
societats que no puguin presentar compte de
pèrdues i guanys abreviats, declaració conforme
el període mitjà de pagament a proveidors de
l’empresari no superi el límit estblerts en l’ordre
del Ministeri d’Hisenda i funció pública que tingui
en compte la normativa sobre morositat.
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SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
Criteri de selecció

a)

Relació dels principals serveis o treballs
realitzats en els últims tres anys corresponents a
igual o similar naturalesa de l’objecte del
contracte. L’import anual acumulat en l’any de
major execució será igual o superior al 70% de
l’anualitat mitjana del contracte.

Serà superior a 73.268,14 €

b)

c)

d)

e)

f)

g)
h)

Mitjà acreditació
S’acreditarà mitjançant una relació dels
treballs. Es podrà requerir la presentació de
certificats expedits per l’òrgan competent si
es tracta d’una entitat pública, o un certificat o
declaració si el destinatari és un subjecte
privat. Aquests certificats seran comunicats
directament a l’òrgan de contractació per
l’autoritat compenent.

Per determinar la correspondència entre els
treballs acreditats i els que constitueixen
l’objecte del contracte s’atendrà al CPV.

Relació del personal tècnic o de les unitats Declaració responsable acompanyada de la
tècniques, estiguin o no integrats en l’empresa, documentació acreditativa.
dels que es disposi per l’execució del contracte,
especialment els encarregats del control de
qualitat.
Descripció de les instal·lacions tècniques, de les Declaració responsable acompanyada de la
mesures utilitzades per l’empresari per garantir documentació acreditativa.
la qualitat i dels mitjans d’estudi i investigació de
l’empresa.
Control efectuat per l’òrgan de contractació, o Certificat de l’organisme.
per un organisme oficial o homologat competent,
sobre la capacitat tècnica de l’empresari i sobre
els mitjans d’estudi i investigació i les mesures
de control de qualitat.
Titulacions acadèmiques i profesionals de
l’empresari i del personal directiu de l’empresa i,
en particular, el personal responsable de
l’execució del contracte.
Indicació
de
les
mesures
de
gestió
mediambiental que l’empresari pugui aplicar en
l’execució del contracte.

Fotocòpia de les titulacions acadèmiques i
professionals.

Declaració
responsable
amb
menció
expressa de les normes tècniques o
especificacions tècniques aplicables a
l’execució i a la verificació objectiva de la
correcta aplicació d’aquestes mesures.
Declaració sobre la plantilla mitjana anual de Declaració responsable i documentació
l’empresa i del nombre de directius durant els acreditativa, si es requereix.
últims tres anys.
Indicació de la maquinària, material i equip Declaració responsable acompanyada de la
tècnic del que es disposa per a l’execució dels documentació justificativa.
treballs.

Justificació de l’elecció dels criteris de solvència:
Solvència econòmica i financera.
Criteri a)
Aquest ens dona la seguretat, que l’empresa que es presenti podrà assumir el servei que se li requereix,
doncs aquests no és sempre fixa, sinó que fluctua segons les necessitats del servei, sobre tot en Festa
Major i Nadal, això fa que sigui necessària una empresa amb un volum concret per aquesta necessitat.
Criteri c)
És necessari que existeixi una cobertura mínima per tal de poder protegir als treballadors davant dels
riscos professionals inherents al servei de vigilància.
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Solvència tècnica o professional.
Criteri a)
Aquest criteri ens dona coneixement del volum treballat i, per tant, la seva experiència dins del servei de
vigilància.
Criteri e)
Ens aporta un plus de professionalitat, al poder assegurar els coneixements en la temàtica a contractar.

Indicació alternativa d’acreditació de la solvència tècnica només per empreses de nova creació:
Criteri de selecció
Mitjà acreditació (art. 90.1, lletres b a h)
Titulacions acadèmiques i professionals de
Fotocòpia de les titulacions acadèmiques i
l’empresari i del personal directiu de l’empresa i, professionals
en particular, al personal responsable de
l’execució del contracte.

X.- CLASSIFICACIÓ ALTERNATIVA (Clàusula 26 )
Classificació

SI

grup

subgrup

Tipus de servei

categoria

NO

Y. GARANTIA PROVISIONAL (3% de l’import base de licitació, IVA exclòs) (clàusula 28)

Exigida

No exigida

Import:

Justificació de l’exigència:
Z.- PRESENTACIÓ I OBERTURA DE PROPOSICIONS (Clàusules 29 i 32)
PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS: La presentació de proposicions es farà de forma electrònica
mitjançant l’eina informàtica Pixelware, a l’enllaç següent: https://contractacio.ajsabadell.cat
Horari: Dins del termini de presentació d’ofertes que s’indiqui, es poden presentar proposicions durant
les 24 hores del dia, tots els dies de l’any.
Adreça correu electrònic per enviar petjada digital en cas d’incidències amb la presentació de
proposicions: contractació_pm@ajsabadell.cat
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Enllaços amb informació PIXELWARE:

https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores/
https://pixelware.com/wp-content/uploads/PIXELWARE-Guia-Rapida-Licitadores-V2101.pdf
https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores-requisitos-minimos/
https://pixelware.com/wp-content/uploads/Preguntas-frecuentes.pdf
Contacte PIXELWARE suport al licitador: dilluns a divendres de 8:00 h a 18:00 h, excepte festius
nacionals, a través del telèfon 91.803.66.27
Presentació de sol·licituds: català i castellà
Termini màxim per presentació de proposicions:
15 dies naturals després de la seva publicació en el perfil del contractant
Obertura indicativa dels sobres

Obertura sobre A (Documentació administrativa)

Data

A determinar

Obertura sobre B (Documentació dels criteris avaluables El dia següent al de l’obertura del sobre A
mitjançant judici de valor)
Obertura sobre C (Documentació dels criteris avaluables El dia següent al de l’obertura del sobre B
per fórmula)

AA. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ (Clàusula 34)
Criteris d’adjudicació
Criteris avaluables mitjançant fórmula
Fórmula
(SOBRE C)
1. Baixa econòmica Preu
X
2

X

3

Millora en el temps de resposta a sol·licituds de
nous serveis o canvis d’horaris per sota del
màxim fixat (24 hores)
Formació

4

Personal femení

X

X

Criteris avaluables mitjançant judici de valor (SOBRE B)
5 Pla de Seguretat

Ponderació
Fins a un màxim
de 49 punts
Fins a un màxim
de 5 punts
Fins a un màxim
de 15 punts
Fins a un màxim
de 10 punts
Ponderació
Fins a un màxim
de 21 punts

Justificació de l’elecció dels criteris d’adjudicació i de la seva ponderació.
SOBRE C
Criteri 1) (fins a 49 punts)
Baixa econòmica.
Es realitza mitjançant fórmula i se li ha donat una puntuació de fins a 49 punts.
Al ser un contracte inclòs a l’annex IV, l’article 145.4 de la LCSP, disposa que els criteris relacionats
amb la qualitat han de ser com a mínim un 51% de la puntuació assignable en la valoració de les
ofertes, així, el preu té un màxim del 49% dels criteris d’adjudicació; és per aquest motiu que es dóna
una puntuació en preu d’un màxim de 49 punts, deixant a criteris de qualitat els altres punts.
Criteri 2) (fins a 5 punts)
Millora en el temps de resposta a sol·licituds de nous serveis o canvis d’horaris per sota del màxim fixat
(24 hores).
Davant de situacions sobrevingudes de nous serveis o la necessitat de canviar-los, el fet que l’empresa
respongui el més aviat possible a aquestes situacions, fa que el nostre servei es beneficiï, ja que ens
permet reorganitzar-nos. Així, es valora la millora en el temps de resposta a sol·licituds de nous serveis
o canvis d’horaris, que fa que la resta de treballadors de l’Ajuntament, vegin incrementada la seva
seguretat, i afrontin els seus treballs sense inquietuds i neguits.
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Criteri 3) (fins a 15 punts)
Formació
Punt important, per tal que els treballadors externs a la nostra organització tinguin les condicions
òptimes per desenvolupar les tasques que els hi són inherents a la seva categoria professional, i les
apliquin en el servei que prestaran i, per tant, tinguem una major seguretat en els nostres llocs de treball.
Criteri 4) (fins a 10 punts)
Personal femení
La igualtat home/dona, no es dóna simplement perquè la llei així ho estableixi, sobre tot en oficis que per
costums han estat sempre d’homes, el que la dona entri en l’àmbit laboral en tots els seus espais, depèn
i molt de les possibles discriminacions positives que es donin, aquest criteri vol donar una major
puntuació a aquelles empreses que estan encaminades a assumir aquesta igualtat.
Justificació de l’elecció d’adjudicació i la seva ponderació.
SOBRE B
Criteri 5) (fins a 21 punts)
Pla de Seguretat
Ens aporta un coneixement extra de les diferents problemàtiques que es poden donar i les seves
possibles solucions, el tenir aquest Pla de Seguretat, fa que els treballadors i l’organització siguin
coneixedors de les seves possibles vulnerabilitats i com es poden afrontar, en cas de que aquestes
succeeixin, i per tant, aporta seguretat. Es reparteixen diferents punts segons les parts del pla
aportades, fins a un màxim de 21 punts.
Concreció de la documentació que cal aportar per acreditar els criteris d’adjudicació:
Criteri 1) Preu, sobre C
Criteri 2) Millora temps, proposta en sobre C
Criteri 3) Formació fotocopies acreditatives de la formació complement annex 5 sobre C
Criteri 4) Llistat de personal femení per la realització d’aquest servei, en l’annex 5 sobre C
Criteri 5) Pla de seguretat, sobre B
Criteris avaluables mitjançant fórmula (SOBRE C):
1) Baixa econòmica sobre el pressupost de licitació ......................................................fins a 49 punts punts
Obtindrà 49 punts l’oferta més econòmica de les presentades, valorant-ne la resta de forma inversament
proporcional al preu-oferta, conforme a la següent fórmula:
Pi = P X

B

I
Essent :
Pi = Puntuació obtinguda per cada licitador
P = Puntuació màxima
B = Oferta més econòmica
I = Oferta de cada licitador
2) Millora en el temps de resposta a sol·licituds de nous serveis o canvis d’horaris per sota del
màxim fixat (24 hores) .........................................................................................................fins a 5 punts punts
-

Hores de preavís necessari no superior a 12 hores – 5 punts
Hores de preavís necessari no superior a 18 hores – 2 punts
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3) Formació .........................................................................................................................fins a 15 punts punts
Sobre la base que no s’admetrà cap oferta en la que no s’acrediti la titulació de vigilant de seguretat,
exigida en el Plec de Prescripcions Tècniques, i per el lloc de treball, es valorarà amb un màxim de 15
punts les millores proposades en la formació del personal en els següents conceptes:
- Formació en primers auxilis (mínim 6 hores)...0,133 punts per document aportat fins un màxim
de (2 punts)
- Formació en DEA (oficial)..0,133 punts per document aportat fins un màxim de (2 punts)
- Formació en extinció d’incendis (mínim 6 hores) 0,133 punts per document aportat fins un
màxim de (2 punts)
- Formació en agressions sexuals (impartit per la Generalitat). 0,333 per document aportat fins
un màxim de (5 punts)
- Formació en idiomes (que no sigui ni català ni castellà) nivell bàsic 0,133 per document
aportat fins un màxim de (2 punts)
- Formació en atenció al client (mínim 6 hores) 0,133 punts per document aportat i fins un
màxim de (2 punts)
En l’annex 5, Model Compromís Adscripció mitjans materials i personals, on han de constar tots els
mitjans materials i personals a adscriure per el desenvolupament del present contracte, s’haurà de
relacionar el personal adscrit per aquest servei, un mínim de 15 persones, i la formació que tenen, en les
diferents matèries puntuables, només es computaran les puntuacions en aquella formació que estigui
relacionada amb les persones adscrites. En cas de no acreditar-se es computarà 0.
Dins de l’annex 5, també, s’ha d’incloure l’acreditació de vigilant de seguretat de cadascuna de les
persones adscrites al contracte (tot i que no puntua).
Tota la documentació s’ha de lliurar en el sobre C
4) Personal femení a destinar als serveis base d’aquest contracte.........

........... fins a 10 punts

1 vigilant femenina..... .... adscrita al servei..............................................1 punts
2 vigilants femenines.. ...adscrites al servei............................................ 2 punts
3 vigilants femenines ......adscrites al servei............................................ 3 punts
4 vigilants femenines ......adscrites al servei............................................ 4 punts
5 vigilants femenines ......adscrites al servei............................................ 5 punts
6 vigilants femenines ......adscrites al servei............................................ 6 punts
7 vigilants femenines ......adscrites al servei............................................ 7 punts
8 vigilants femenines ......adscrites al servei............................................ 8 punts
9 vigilants femenines ......adscrites al servei............................................ 9 punts
10 vigilants femenines .....adscrites al servei..........................................10 punts
Aquest apartat es computarà aquell personal que figuri adscrit en llistat ANNEX 5, per la realització
d’aquests serveis.
L’annex 5 Model Compromís Adscripció mitjans materials i personals per aquest contracte, ha de ser
emplenat pel licitador i lliurat dins del sobre C.
Criteris avaluables mitjançant judici de valor (SOBRE B):
5) Pla de Seguretat .............................................................................................................fins a 21 punts punts
Aquest pla està directament relacionat amb el servei a realitzar.
Aspectes a puntuar:
- Protocols d’actuació, sense incidències prèvies (4 punts)
- Resposta davant de possibles incidències, i el seu control i seguiment (5 punts)
- Elaboració d’informes (4 punts)
- Distribució de recursos humans i materials (4 punts)
- Implementació de les condicions mediambientals (4 punts)
El pla s’haurà d’adjuntar dins del sobre B
Comitè d’experts:

SI

NO

Composició membres comitè d’experts (noms i cognoms / càrrec)
Titulars

Suplents
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BB. PARÀMETRES DE LES OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS (Clàusula
35)
1
Si es presenta un licitador, els preus inferiors al 25% del preu base de licitació unitari.
2
Si es presenten dos licitadors, els preus inferiors en més del 20% a l’altra oferta.
3
Si es presenten tres licitadors, quan determinat o determinats preus oferts siguin inferiors al
10% de la mitja aritmètica dels preus presentats. El càlcul de la mitja aritmètica ho és de totes
les proposicions presentades, excepte la superior al 10% de la mitja, la qual restarà exclosa a
efectes de càlcul de la mitja. En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la baixa
superior al 25 %.
4
Si es presenten quatre o més licitadors, quan determinat o determinats preus oferts siguin
inferiors al 10% de la mitja aritmètica de les ofertes presentades. El càlcul de la mitja
aritmètica ho és de totes les proposicions presentades, excepte les superiors al 10% de la
mitja, les quals restaran excloses a efectes de càlcul de la mitja.

CC. GARANTIA DEFINITIVA (5 % de l’import d’adjudicació, IVA exclòs, , o del pressupost base de
licitació, en cas de ser contracte en virtut DA33ena) (Clàusula 37)
Admesa la constitució mitjançant retenció preu

Exigida

No exigida

Justificació de la no exigència:

SI

NO

Es cas de ser admesa, la retenció del preu com a modalitat de
constitució de la garantia definitiva es durà a terme de la següent
manera: L’import total de la garantia definitiva serà retingut en el
primer abonament (factura) del contracte. Si el primer pagament no
fos suficient per cobrir la totalitat de la garantia definitiva, el que resti
pendent es retindrà del preu del següent abonament i així
successivament fins a cobrir la totalitat de l’import de la garantia.

Justificació exigència en cas de contractes reservats :
Termini garantia: fins a finalitzar els 2 anys del contracte, s’inicia amb la formalització del mateix.
DD. RESPONSABLE DEL CONTRACTE (Clàusula 40)
Joan Antoni Quesada, intendent major, cap de la Policia Municipal de Sabadell
EE. MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES (Clàusula 41)
1.
2.
3.
FF. CESSIÓ DEL CONTRACTE (Clàusula 42)
Es permet la cessió del contracte, en els termes establerts a la clàusula 52 del PCAP.
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No es permet la cessió degut a les característiques del contracte.

GG. PRESENTACIÓ DE RECURSOS (Clàusula 50)
Òrgan competent en els procediments de recurs:
Contracte susceptible de recurs especial en matèria de contractació:

SI






NO

Si el contracte no és susceptible d’impugnació a través del recurs especial en matèria de
contractació: Contra els actes dictats per l’òrgan de contractació, hi cabrà de forma potestativa
recurs de reposició davant el mateix òrgan o recurs contenciós administratiu davant dels jutjats
contenciós-administratiu de la província de Barcelona.
Si el contracte és susceptible d’impugnació a través del recurs especial en matèria de
contractació: Contra els actes dictats per l’òrgan de contractació, hi cabrà la interposició de
recurs especial en matèria de contractació davant del Tribunal Català de contractes del Sector
Públic. Aquest recurs especial és potestatiu i gratuïts pels recurrents. Respecte d’aquests
contractes no es podrà interposar recurs administratiu ordinari però sí recurs contenciósadministratiu davant dels jutjats del contenciós-administratiu de la província de Barcelona.
Contra els actes de la Mesa de Contractació hi cabrà recurs d’alçada davant de l’òrgan de
contractació.

Termini de presentació del recurs:
Recurs de reposició: 1 mes
Recurs especial en matèria de contractació: 15 dies hàbils
Recurs contenciós administratiu: 2 mesos
Recurs d’alçada: 1 mes
Servei on es pot obtenir informació sobre el recurs: Àrea Policial de Gestió Administrativa.
Adreça: c. de Pau Claris, 100, 08205 Sabadell
Telèfon: 93.745.33.10
Fax:
Adreça de correu electrònic: contractació_pm@ajsabadell.cat

DILIGÈNCIA: Per fer constar que el present quadre resum s’ajusta al model de plec tipus aprovat per la
Alcaldia segons decret núm. 1071/2022, de data 9 de febrer, i està adaptat a la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic.
Sabadell, a la data de la signatura electrònica.
Signat:

Lara Garcia, Indalecia
TÈC.SUP.EN DRET
29/07/2022 14:19
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