INFORMETUSTIFICATIUDE LA TRAMITACIó COM A CONTRACTEMENOR DE L'EXPEDIENT
DE L'EDIFICIDEL
RELACIONAT
AMB ELSSERVEISAUXILIARSI DE CONTROLDIINSTAL.TACIONS
BARNA
PoRTERS,
sL
L'EMPRESA
AMB
DE c,ATAtuNyA
sÍr.¡prc DE GREUGES
1. MorIvAcIó pg L'INFoRME
S'emetaquestinforme d'acord amb I'apartat 1.3 de I'article 159de la Llei 5/2077,de 28 de marg, de
mesures fiscals, administratives, finánceres i del sector públic i de creació i regulació dels
impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre
elements radiotóxics, sobre begudes ensucrades envasadesi sobre emissions de dióxid de
carboni, en eI qual es preveu que cal un informe justificatiu de l'órgan de contractacióquan es
formalitza durant 3 anys consecutiusun contractemenor de serveisamb import superior a 5.000
€, IVA exclós,amb idéntics objectei desünatária.
GENERALS
2. C,ARACTERfSTIQUES
a

Contracte:Contracteadministratiu

o

Unitat: Geréncia

o

Personaresponsabledel contracte:Gerent

o

Expedient:Procedimentmenor

o

Criteri d'adjudicació:Preu

o Títol: Serveis auxiliars i de control d'instal.lacions de I'edifici del Síndic de Greugesde
CatalunyaPer a l'anY 2018.
.

€
Import total estimat:13.950,00

o

IVA:27%

.

Duradamáxima: 1 any, a partir de l'1 de gener de 2019

3. ,USTIFIC,ACIópn LA NECESSITATDE CONTRACTAR
EI Síndic de Greugesde Catalunya és una Institució de Ia Generalitat de Catalunya,s_eg_on1.l1
secció 2a del capíIol V del títol li de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de I'any 2006.La.LIei
iijzoag, d,e29 dL desembre,del síndic de Greuges,Iegula Ia Institució i n'estableixles funcions
que desenvolupaenrelació amb les potestats qire té_alsignades.Llgqiq.ien eJ qual Ia Institució
persones
du a terme la ieva acüvitat está sitüat al pg. L1uísCompanys,7, 08003Barcelona.Les
poden interposar queixes o fey consultei 1n relació ámb les competéncies assignadesa Ia
institució en el mencionat edifici.
per tal d,executarels serveisauxiliars i de control d'instal.Iacionsde I'edifici eI síndic de Greuges
de catalunya no disposade mitjans propis per dur-los a terme.
mitjangant
Des de fa anys el Síndic de Greuges de Catalun_yacontracta aquesta_prestació
les quals
durant
dia
aI
d'hbres
nombre
dun
-*pr"r", ae ieguretat fri.raaa, amb"l'establiment
,r"ápl*o"a treta[ador" d" Ies mencionadesempresesexecutales tasquesque li corresponen'

EIs anys 2Ot6,2OI7i2OI8 el Síndic de Greugesde Catalunyava signar senglescontractesper als
serveisauxiliars i de control d'instal.lacionsde I'edifici amb l'empresa Barna Porters,SL,en ser la
que va fer I'oferta económicamentmés avantatjosa.
Per tal de contractar de nou aquesta prestació,el Síndic de Greugesde Catalunyava contactar
amb les següentsempresesperqué fessin oferta per convertir-seen I'adjudicatáriade la prestació:
o

BarnaPorters,SL

o

ProsegurSolucionesIntegralesde SeguridadEspaña,SL

o

PYCSeguridadCataluña,SA

o

SeguridadProfesionalMediterránea,SA

En I'oferta, Ies empreseshavien d'establir eI preu per hora senseIVA pel qual prestarienel servei,
que havia d'estarentre 11,20€ i 12,50€.
DE CONTRACTACIó
4. PROCEDIMENT
Contractemenor, segonsels articles 718í137 de Ia Llei 9/2077,de 8 de novembre,de Contractes
del SectorPúblici resta de normaüva d'aplicació.
DEt CONTRACTE
5. OBTECTE
Serveisauxiliars i de control d'instal.lacionsde I'edifici del Síndic de Greugesde Catalunyaper a
I'any 2019.
TÉCNIQUES
6. PRESCRIPCIONS
L,edifici on s'han de dur a terme els sen¡eisobjecte d'aquest contracte está situat al pg. LIuís
Barcelona.Les áreesi espaisque composenI'edifici són els següents:
Companys,7, O8OO3
. Plantabaixa, 496,02m2
. Plantaprimera, 454.O2m2
¡ Plantasegona,462,55m2
o Plantatercera,462,99m2
r Planta quarta, 428,8! m2
. Planta átsc,217,70
m2
o Plantaátic, terrassa,l74,6tm2
o Plantasoterrani annexa,párquing, 474m2
r Plantasoterrani annexa, an<iu,magatzems,cambraneteja, 153m2
. Escalesde la planta cinquena fins a la planta soterrani
. Ascensorsde la planta baixa fins a la planta cinquena
Ia prestació
L,adjudicatáriaté l'obligació de subrogar.la persona treballadora que desenvolupa
següents:
duránt I'any 2O!7,amb els parámetres
. Categorialaboral:auxiliar de sen¡eis
. Tipuéde contractea subrogar:indefiniVlS9
. eñtiguitat: des del 7 d'agostde 2015
o ¡ornada rrr"rrr.rái d'una-mitjana de 1o7,I8hores corresponentsals sen¡eisPrestatsobjecte
d'aquestacontractació

. Convenid'aplicació:conveni d'empresa
La prestaciónomés es durá a terme els dies laborablesde I'any, sense la inclusió de dissabtes,
diumengesni festius. Els horaris inicialment previstosque la persona treballadoraha de complir
per dur a terme la prestaciósón els següents:
. Genera juny i setembrea desembre:
a)De dilluns a dijous:de 7.00a 8.30i de 17.00a 20.15
b) Divendres:de 7.00a 8.30i de 15.00a 19.30
o ¡uliol:
a)De dilluns a dijous:de 7.00a 8.30i de 17.00a 20.00
b)Divendres:de 7.00a 8.30i de 15.00a 19.00
'Agost:
a) De dilluns a dijous:de 7.00a 8.30i de 15.00a 18.30
b) Divendres:de 7.00a 8.30i de 15.00a 18.00
Tanmateix,la definició d'aquests horaris pot canviar, quant a I'hora d'inici i d'acabamentdels
sen¡eis.Es pot produir un increment o deciement en les hores contractadesfins un 10%del total
pressupostát.Aquests canvis s'informaran a I'adjudicatáriaamb almenysun mes d'antelació.
L'adjudicatária ha de tenir contractada una asseguraneapqr.responsabilitat civil per més
€ per cobrir les eventualitats que es puguin produir en virtut d'aquest contracte.
d'1.áOO.OOO,00
Tambés'ha de cómprometre a proveir els següentselements:
.
.
.
.
.
.

Pla de prevencióde riscs laborals
Elaborációde la fitxa técnica operaüva
Inspeccionsperiódiques
CobrirI'absenüsmeIaboral de Ia personatreballadora
Cobrirles vacancesde la Personatreballadora
Cobrirles baixes de la personatreballadora

pel que fa a Ia feina desenvolupada
. Complir amb les obligacionsquant a la Seguretat.Social
per Iá personatreballádoracom a conseqüénciad'aquestcontracte
. Serveide reposicióen els casosde descobertsi incidéncies
. Centrede Control permanent, disponibleles 24 hores del dia els 365 dies de I'any
un lloc on
El Síndic de Greugesde Catalunya es compromet a oferir a la persona treballadora
resguardar-sei també un vestuari i lavabo.
PERL'ABONAMENTDEt TREBALL
7. CONDICIONS
les quals la p-ersona
L,empresa facturará cada mes en relació amb el nombre d'hores en
Aquest nombre d'hores
treballadorade I'emprár" a" a terme les funcions derivadesdel contracte.
de la factura'
*"ftipficará pet pi"" p"i ttot" ofert per I'empresa,per tal d'obtenir I'import
"r
8. TERMINIDE LA PRESTACIó
La prestacióobjectees durá a terme de l'1 de gener de 2019a 31 de

desembrede 2019'

DE LESOFERTES
9. VATORACIO
L'únic criteri de valoració és I'import pel qual I'empresa ofereix cobrar les hores en les quals Ia
persona treballadora de I'empresa du a terme les funcions derivades del contracte. Les hores
realitzadesdurant el2018 han estat L.232horesi es preveuunes 1.240hores pel 2019.En la taula
següents'aprecienels valors corresponentsa les ofertespresentadesper les empresesa les quals
es va demanarpressupostper servir Ia prestació:

PROSEGUR
SOLUCIONES
INTEGRATES
DE
SEGURIDAD
ESPAÑA, SL

Import per hora senseIVA
Nombre d'horesestimades2018
Imoort total senseIVA

Nodisponible
lt.25
I.240
1.240
13.950 Nodisponible

PYC
SEGURIDAD
CATATÜÑA,
SA

SEGURIDAD
PROFESIONAL
MEDITERRÁNEA,
SA

Nodisponible
7.240

Nodisponible

Nodisponible

Nodisponible

1.240

Conseqüentment,en ser I'oferta de I'empresa Barna Porters, SL, I'económicament més
se signa un contracte entre aqueJtaempresai eI Síndic de Greugesde Catalunyaper
""""ütjor",
la necessitat.
satisfer

I

I
¡

RafaelRibói Massó
Síndicde greuges
Barcelona,2de gener de2O\9

