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La Junta de Govern Local de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 6 de setembre de 2022 i
segons proposta de la Tinència d’Alcaldia de l’Àrea de Cohesió Territorial,
Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme, ha adoptat el següent ACORD:
Aprovació de l'expedient de contractació del servei de vigilància i control en
equipaments i esdeveniments públics (Exp. SGT/2022/77)
Antecedents de fet
1. En data 22 de juliol de 2022, el cap de la Policia Municipal informa sobre la necessitat
de licitar el contracte de serveis anomenat “Servei de vigilància i control en equipaments
i esdeveniments públics”.
2. Als efectes de tramitar l’expedient, els serveis tècnics municipals han redactat el
corresponent plec de prescripcions tècniques.
3. Es preveu una vigència del contracte de 2 anys, amb un inici de la durada del contracte
des de la data de la formalització.
4. El valor estimat del contracte es de 209.337,55 euros, i el pressupost base de licitació
és de 253.298,44 euros (IVA inclòs).
5. D’acord amb les dades que figuren a l’informe tècnic i els terminis habituals de tramitació
administrativa dels expedients de contractació i en compliment de la Circular de la
Intervenció General 1/2022 relativa a la despesa pluriennal i tramitació anticipada,
s’estimen les dates que s’indiquen a continuació que, especialment en la fase
d’aprovació de l’expedient de contractació i inici de la licitació, cal considerar
provisionals, entre d’altres motius, per l’actual complexitat dels circuits de tramitació, les
esmenes i correccions que calgui introduir, les dificultats que es puguin produir durant
la licitació, la disponibilitat i consolidació pressupostaria, a més, de les incidències que
puguin sorgir durant l’execució del contracte:
-

Data d’adjudicació del contracte (D): 02/09/2022

-

Data inici de l’execució material: 02/09/2022

-

Data d’inici d’execució pressupostària (O): 01/10/2022

-

Data final d’execució pressupostària (O): 01/10/2024

6. La responsable jurídica de l’expedient, segons informe de data 29 de juliol de 2022,
informa favorablement.
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7. Aquest expedient està subjecte al règim de fiscalització limitada prèvia d’acord amb els
articles 18 i 19 del Reglament de control intern de l’Ajuntament de Sabadell (RCIAS).

Fonaments de Dret
És d’aplicació la normativa següent:
a)

L’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en
endavant, LCSP), que defineix el contracte de serveis.

b)

L’article 22 de la LCSP, que determina el valor estimat dels contractes de serveis
subjectes a una regulació harmonitzada.

c)

L’article 99.3 de la LCSP, que estableix l’objecte del contracte i la seva divisió en lots o
no.

d)

Els articles 116 i 117 de la LCSP regulen l’inici, el contingut i l’aprovació de l’expedient
de contractació.

e)

Els articles 122, 124 i 125 de la LCSP regulen el contingut dels plecs de clàusules
administratives particulars i els plecs de prescripcions tècniques particulars.

f)

L’article 135 de la LCSP, prescriu la publicació de l’anunci de licitació.

g)

L’article 145 de la LCSP, que regula els requisits i classes de criteris d’adjudicació del
contracte.

h)

L’article 151 de la LCSP, respecte a la resolució i notificació de l’adjudicació.

i)

L’article 153 i 154 de la LSCP, en quant a la formalització i anunci dels contractes.

j)

L’article 156 de la LCSP, en relació al procediment de licitació serà l’obert no subjecte
a regulació harmonitzada.

k)

l’article 326 de la LCSP, respecte a les meses de contractació.

l)

La disposició addicional tercera, apartat 8, de la LCSP, determina que serà preceptiu
l'informe jurídic del Secretari General en l'aprovació dels expedients de contractació.

m) L’òrgan competent per a l’aprovació de l’expedient i l’obertura del procediment, és la
Junta de Govern Local, en virtut de les competències delegades per Decret de l’Alcaldia
núm. 6749/2019, de 25 de juny.
D’aquesta regulació són destacables les següents consideracions jurídiques:
1.

L’article 17 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, de 26 de febrer de 2014, (d’ara en endavant LCSP)
defineix el contracte de serveis com aquell que té per objecte prestacions de fer
consistents en el desenvolupament d’una activitat o adreçades a l’obtenció d’un resultat
diferent al d’una obra o d’un subministrament, incloent aquells en què l’adjudicatari
s’obliga a executar el servei de forma successiva i per preu unitari.
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2.

L’article 22 de la LCSP estableix que els contractes de serveis estan subjectes a
regulació harmonitzada quan el seu valor estimat sigui superior a 215.000,00 euros.

3.

L’article 99.3 de la LCSP disposa que sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte
ho permetin, s’ha de preveure la realització independent de cadascuna de les seves
parts, mitjançant la seva divisió en lots, i es poden reservar lots de conformitat amb el
que disposa la disposició addicional quarta, la qual estableix que s’han de fixar
percentatges mínims de reserva del dret a participar en els procediments d’adjudicació
de determinats contractes, o de determinats lots d’aquests, a centres especials
d’ocupació d’iniciativa social i a empreses d’inserció regulades, respectivament, en el
text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva
inclusió social, aprovada mitjançant el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de
novembre, i en la llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les
empreses d’inserció, que compleixin amb els requisits que estableix la normativa
esmentada per tenir aquesta consideració.
L’òrgan de contractació podrà no dividir en lots l’objecte del contracte quan existeixin
motius vàlids, que s’hauran de justificar adientment a l’expedient. Es considera un motiu
vàlid el següent:


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.

4.

En base al valor estimat del contracte, calculat d’acord amb l’article 101 de la LCSP, el
procediment de licitació i adjudicació serà l’obert no subjecte a regulació harmonitzada
regulat en l’article 156 de la LCSP. En el càlcul del valor estimat s’han tingut en compte
els costos, despeses, pròrrogues i modificacions per la realització de la prestació.

5.

Els articles 116 i 117 de la LCSP regulen l’inici i l’aprovació de l’expedient de
contractació, així com el contingut d’aquest, que incorporarà, en tot cas, els plecs de
les clàusules administratives que regularan el contracte, el plec de prescripcions
tècniques, el document justificatiu de l’existència de crèdit, la justificació de l’elecció del
procediment de licitació, la decisió de dividir o no en lots, els criteris de solvència tècnica
o professional, i econòmica i financera, els criteris que es tindran en consideració per
adjudicar els contracte i el valor estimat del mateix.

6.

L’article 117 de la LCSP estableix que, completat l’expedient de contractació, s’ha de
dictar resolució motivada per l’òrgan de contractació relativa a l’aprovació d’aquest i a
l’obertura del procediment d’adjudicació, aprovant la despesa corresponent. Tanmateix
que aquesta resolució s’ha de publicar al perfil del contractant.
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7.

Els articles 122, 124 i 125 de la LCSP regulen el contingut dels plecs de clàusules
administratives particulars i els plecs de prescripcions tècniques particulars.

8.

L’article 135 de la LCSP prescriu la publicació de l’anunci de licitació per a l’adjudicació
de contractes de les Administracions Públiques en el perfil del contractant, a excepció
dels negociats sense publicitat.

9.

Els criteris de valoració proposats pel serveis tècnics, reproduïts anteriorment i
establerts en el plec de clàusules administratives, s’adeqüen a allò estableix a l’article
145 de la LCSP.

10. L’article 151 de la LCSP preveu que la resolució de l’adjudicació haurà de ser motivada,
i es notificarà als candidats i licitadors, publicant-se al Perfil del Contractant en el termini
de 15 dies.
11. L’article 153 de la LCSP estableix que els serveis dependents de l’òrgan de contractació
han de requerir l’adjudicatari que formalitzi el contracte.
12. L’article 154 de la LCSP estableix que la formalització dels contractes s’ha de publicar
en el perfil del contractant, juntament amb el contracte corresponent, en un termini no
superior a 15 dies desprès del perfeccionament del contracte.
13. L’article 156 de la LCSP defineix el procediment obert com aquell en el que tot
empresari interessat pot presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació
sobre els termes del contracte amb els licitadors, i estableix que en cas de no seguirse el procediment obert subjecte a regulació harmonitzada per a l’adjudicació del
contracte, el termini de presentació de proposicions és com a mínim de 15 dies naturals,
comptats des del dia següent a la publicació de l’anunci de licitació del contracte en el
perfil del contractant.
14. De conformitat amb el que estableix l’article 326 de la LCSP, l’òrgan de contractació ha
d’estar assistit per una Mesa de contractació, que serà l’òrgan competent per la
valoració de les ofertes. La Disposició addicional 2a, apartat 7è de la LCSP, estableix
la composició de la Mesa de contractació en les entitats locals.
En compliment del que disposa l’article 326.5 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de
Contractes del Sector Públic i la Disposició Addicional segona (apartat 7) de la mateixa
norma, es fa constar que el departament municipal encarregat de la tramitació de
l’expedient no disposa de suficient personal funcionari de carrera i, per tant, formen part
de la mesa de contractació personal funcionari interí i/o personal laboral.
15. La disposició addicional tercera, apartat 8, de la LCSP, referent a les normes específiques
de contractació pública en les Entitats Locals, determina que serà preceptiu l'informe
jurídic del Secretari General en l'aprovació dels expedients de contractació.
16. El plec de clàusules administratives particular i el seu quadre resum com annex 1 s’han
adaptat del tipus aprovat per decret d’Alcaldia núm. 1071/2022, de 9 de febrer, per als
contractes de serveis mitjançant procediment obert no subjecte a regulació
harmonitzada adaptats a la Llei 9/2017.
17. L’òrgan competent per a l’aprovació de l’expedient i l’obertura del procediment, és la
Junta de Govern Local, en virtut de les competències delegades per Decret de l’Alcaldia
núm. 6749/2019, de 25 de juny.
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Per tot l’anterior, la Junta de Govern Local adopta els següents
ACORDS:
Primer. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Quadre resum de
característiques adjunt con Annex núm. 1 que regiran el contracte de serveis anomenat
“Servei de vigilància i control en equipaments i esdeveniments públics”, així com el Plec de
prescripcions tècniques, amb codi CPV 79714000-2 Serveis de vigilància.
Segon. Aprovar l’expedient de contractació del servei esmentat en l’acord anterior,
mitjançant procediment obert, amb un pressupost de licitació de 253.298,44 euros, essent
l’IVA d’import de 43.960,89 euros, l’inici previst de la prestació contractual és a partir de la
data de formalització i una durada de 2 anys, sense possibilitat de pròrroga, per la qual
cosa, el valor estimat del contracte es fixa en 209.337,55 euros.
Tercer.- Aprovar l’autorització d’una despesa de 253.298,44 €, d’acord amb:
-

operació prèvia d’import 81.623,37 €, que s’ha incorporat a la relació Q número
Q/2022/2081.

-

operacions prèvies, de caràcter pluriennal, per un import de 171.675,07 €, que s’ha
incorporat a la relació Q número Q/2022/2082.

Quart. Subordinar l’autorització d’aquesta despesa al crèdit que per a cada exercici
autoritzin els respectius pressupostos.
Cinquè. Publicar l’anunci de licitació al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Sabadell
de la Plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, en els
termes establerts per la LCSP.
Sisè. Mitjançant el present acte administratiu s’aproven els documents annexos que
s’identifiquen a continuació, el codi segur de verificació dels quals permet la comprovació
de la seva autenticitat i integritat per mitjà de la seu electrònica de l’Ajuntament de Sabadell.

Annex Descripció document
1
PLEC PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES SERVEIS DE
VIGILANCIA
2
ANNEX 1 QR SERVEIS DE
VIGILÀNCIA PRIVADA

Referència
Codi segur verificació
SGT16I02MK 6S2U624Q5B4J2D1M0LCV
SGT16I02P7

6I2L2K691P5Y0K250KCX
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3

PCAP ANNEXOS VIGILANTS
SEGURETAT PRIVADA

SGT16I02PJ

102L440M6O3S0A0D0AH3

Sabadell, a la data de la signatura electrònica.

FIR$REG
Farrés Falgueras, Marta
ALCALDESSA
08/09/2022 13:16

FIR$SEGE_0
CABEZUELO VALENCIA, DAVID
SECRETARI GENERAL
08/09/2022 13:31
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