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ACORD D’ADJUDICACIÓ  
 

PER L’ADJUDICACIÓ DE LA LICITACIÓ RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ 
DELS SERVEIS DE VIGILÀNCIA DE L’EDIFICI SITUAT AL PG. JOAN CARLES I 
NÚM. 5 DEL PRAT DE LLOBREGAT 
 

Antecedents 
 
PRAT ESPAIS és una societat municipal unipersonal de l’Excel.lentíssim Ajuntament del Prat del 
Llobregat, constituïda mitjançant l'escriptura autoritzada el dia 17 de maig de 2.005 pel Notari 
del Prat de Llobregat, Sra. Maria de Rocafiguera Gibert, amb el núm. 770 del seu protocol. 
 
L’objecte social de PRAT ESPAIS és la promoció, programació, ordenació i gestió urbanístiques 
del sòl, així com les actuacions urbanístiques i d’edificació necessàries per a la renovació 
urbana; el foment de l’habitatge; la millora de la mobilitat i la circulació urbana. 
 
PRAT ESPAIS ha convocat un procediment d’adjudicació per la contractació dels serveis de 
vigilància de l’edifici situat al Pg. Joan Carles I núm. 5 del Prat de Llobregat, publicant-ne el 
corresponent anunci de convocatòria al Perfil de Contractant de l’entitat 
(www.pratespais.com) en data 13/11/2017.  
 
Un cop finalitzat, el termini concedit per a presentar les ofertes per les empreses interessades, 
el dia 27 de novembre de 2017 es va procedir a l’obertura de les ofertes avaluables mitjançant 
judicis de valor, de les admeses i en data 28 de novembre de 2017 es va emetre informe pels 
Serveis Tècnics, havent-ne realitzat la valoració i ponderació de les ofertes tècniques 
contingudes en el sobre nº 2 segons estableix l’annex 5 del plec de clàusules particulars. 
 
Les puntuacions obtingudes són les següents: 
 

 TRABLISA CIS 

Proposta tècnica de servei 4 1 

Model de registre de 
control 

2 2 

P. d’actuació en incidències 3 4 

Pla assegurament qualitat 7 9 

Millores 7 7 

Total 23 23 

 
 



 

 

Analitzades les ofertes pels Serveis Tècnics, en data 28 de novembre de 2.017, es va elevar a la 
Mesa de Contractació l’Informe relatiu a la valoració de les ofertes tècniques, que va ser 
íntegrament assumit.  
 
En data 29 de novembre de 2017, es va procedir a l’obertura de les ofertes avaluables 
mitjançant criteris quantificables econòmicament, amb el següent resultat, segons l’informe 
de valoració de propostes de data 29 de novembre:  
 

  Proposta econòmica (€) 
(IVA EXCLÒS) 

Puntuació 

CIS TRABLISA CIS TRABLISA 

  94.296,56 111.689,40 70 59,10 

TOTAL  94.296,56 111.689,40 70 59.10 

 
 
Atenent a les dades contingudes en el referit informe, que la Mesa de contractació va assumir 
íntegrament, en data 29 de novembre de 2017, i les ofertes econòmiques presentades, la 
Mesa va acordar proposar a l’òrgan de contractació: adjudicar la contractació a l’oferta amb 
millor puntuació, la presentada per COMPAÑIA INTEGRAL DE SEGURIDAD, S.A., segons el 
següent quadre de valoracions: 

 
 

LICITADORS PUNTUACIÓ 

 OFERTA 
ECONÒMICA 

PUNTUACIÓ 

OFERTA  

TÈCNICA 

TOTAL PUNTUACIÓ 

CIS 70 PUNTS 23 PUNTS 93 PUNTS 

TRABLISA 59,10 PUNTS 23 PUNTS 82,10 PUNTS 

 
 
2. Acord d’adjudicació: 
 
Per tot l’exposat, atenent la proposta de la Mesa de contractació i en base als Informes Tècnics 
que obren a l’expedient, per la present acordo: 
 

-adjudicar a la oferta amb millor puntuació, COMPANÍA INTEGRAL DE SEGURIDAD, S.A., amb 
CIF A81808271 la contractació dels serveis de SERVEIS DE VIGILÀNCIA DE L’EDIFICI SITUAT AL 
PG. JOAN CARLES I NÚM. 5 DEL PRAT DE LLOBREGAT per un import de NORANTA QUATRE 
MIL DOS CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA SIS (94.296,56) ABANS IVA, d’acord 
amb la seva oferta. 
 
El Prat de Llobregat, a 30 de novembre de 2.017. 
 

 

Miquel Bagudanch Gené 
Òrgan de Contractació 
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