
EXP. 2017-013-A 
 

OFERTES DELS LICITADORS  
 
1) UTE SALZILLO SEGURIDAD SA - SALZILLO SERVICIOS I NTEGRALES SL es 
compromet a: 

- Contractar un percentatge de dones superior al 50% de la plantilla que executarà el contracte 
sempre i quan sigui possible. 

- A dissenyar i aplicar en el termini de 6 mesos mesures de conciliació o un pla d’igualtat 
específic. 

- A retribuir anualment a un treballador seleccionat com a “treballador de l’any” amb un premi de 
350€ bruts. 

- A la formació continuada dels treballadors que executaran el contracte ampliant en 20h lectives 
cada treballador el mínim exigit. 

 
Licita pels següents imports unitaris màxims: 
 
 Vigilant de seguretat 

Sense armes 
Auxiliar de 

Serveis 
Serveis ordinaris i 
Serveis addicionals/extraordinaris 

Sense IVA Amb IVA Sense IVA Amb IVA 

Hora laborable diürna 14,61 17,68 9,25 11,19 
Hora laborable nocturna 15,65 18,94   
Hora festiva diürna 15,50 18,75 9,25 11,19 
Hora festiva nocturna 16,60 20,09   
 
2) UTE PYC SEGURIDAD CATALUÑA SA - PREGE CATALUÑA S A aporta:  

- Compromís de contractar un percentatge de dones superior al 50% de la plantilla que executarà 
el contracte. 

- Compromís d’aplicar un Pla d’Igualtat que ja posseeix i que aporta, així com a ampliar-lo en cas 
que no contempli alguna de les mesures de conciliació que es sol·licita als Plecs, en el termini 
previst. 

- Certifica la formació contínua dels treballadors que executaran el contracte durant la seva 
durada. A més de la formació exigida amb el punt 6.11 del Plec de prescripcions tècniques 
cadascuna de les empreses integrants de la UTE realitzarà una formació anual de 20 h a cada 
vigilant que executi el contracte. 

 
 Licita pels següents imports unitaris màxims: 
 
 Vigilant de seguretat 

Sense armes 
Auxiliar de 

Serveis 
Serveis ordinaris i 
Serveis addicionals/extraordinaris 

Sense IVA Amb IVA Sense IVA Amb IVA 

Hora laborable diürna 15,38 18,61 9,25 11,19 
Hora laborable nocturna 16,10 19,48   
Hora festiva diürna 15,48 18,73 9,27 11,21 
Hora festiva nocturna 17,31 20,94   
 

- Certifica que les empreses integrants de la UTE posaran a disposició de l’Ajuntament de Palma 
una borsa d’hores anual gratuïta de vigilants de seguretat i auxiliars de serveis, aquestes hores 
d’us per a necessitats sobrevingudes i no previstes, sense cap cost per a l’Ajuntament, són les 
següents: 

 
Categoria Nombre d’hores anuals 
Vigilant de seguretat 937 
Auxiliar de serveis 435 
Total 1.372 



 
3) UTE TRANSPORTES BLINDADOS SA - VISABREN SERVICIOS GENERALES aporta: 
 

- Compromís de contractar un percentatge de dones superior al 50% per cobrir la plantilla que no 
estigui coberta amb el personal subrogable. 

 
Licita pels següents imports unitaris màxims: 
 
 Vigilant de seguretat 

Sense armes 
Auxiliar de 

Serveis 
Serveis ordinaris i 
Serveis addicionals/extraordinaris 

Sense IVA Amb IVA Sense IVA Amb IVA 

Hora laborable diürna 16.87 20.41 12.00 14.52 
Hora laborable nocturna 18.31 16.71   
Hora festiva diürna 18.02 21.80 13.02 15.75 
Hora festiva nocturna 19.46 23.55   
 
 
4) UTE PROTECCION DE PATRIMONIOS SA - ALIANZAS Y SU BCONTRATAS SA aporta:  

- Compromís de contractar un percentatge de dones superior al 50% de la plantilla que executarà 
el contracte. 

- Compromís de dissenyar i aplicar en el termini de 6 mesos mesures de conciliació o un pla 
d’igualtat específic. 

- Compromís de millorar els condicions salarials per sobre del conveni tant en el servei de 
vigilància i seguretat com en els d’auxiliars de serveis. 

- Compromís de no oferir cap hora de formació contínua. 
- Compromís de no oferir cap hora a la borsa d’hores sense cap cost per a l’Ajuntament. 

 
 Licita pels següents imports unitaris màxims: 
 
 Vigilant de seguretat 

Sense armes 
Auxiliar de 

Serveis 
Serveis ordinaris i 
Serveis addicionals/extraordinaris 

Sense IVA Amb IVA Sense IVA Amb IVA 

Hora laborable diürna 15,32 18,54 8,82 10,67 
Hora laborable nocturna 16,76 20,28   
Hora festiva diürna 16,47 19,93 9,37 11,34 
Hora festiva nocturna 17,91 21,67   
 
5) UTE ASTRA SISTEMAS SA - ASTRA SERVICIOS AUXILIAR ES SL aporta: 
 

- Compromís de contractar un percentatge de dones superior al 50% de la plantilla que executarà 
el contracte de forma progressiva en base a les necessitats dels servei. 

- Compromís de dissenyar i aplicar en el termini de 6 mesos mesures de conciliació o un pla 
d’igualtat específic. 

- Compromís de, a l’objecte de consolidar una plantilla de personal operatiu estable, donar un Pla 
de Formació específica integrat per cursos i matèries d’especial aplicació i interès per als 
vigilants de seguretat assignats a aquest servei; millores en la dotació de medis assignats al 
personal operatiu; reunions periòdiques amb caràcter trimestral i incentius econòmics, amb un 
Plus de permanència semestral (2 pagues) de 100,00€ amb revisió anual de l’IPC i establint un 
“Premi al millor vigilant de l’any” de 400,00€. 

- Un pla de formació i reciclatge que inclou un període d’adaptació del personal nou i un Pla de 
formació i reciclatge dels vigilants de seguretat.  

- Una declaració en la qual posarà, com a millora, a disposició del servei i sense cap cost la 
següent borsa d’hores: 

 
 



Categoria Nombre d’hores anuals 
Vigilant de seguretat per a serveis addicionals i extraordinaris 938 
Auxiliar de serveis per a serveis addicionals i extraordinaris 436 
Total per a serveis addicionals i extraordinaris 1.374 
 
Licita pels següents imports unitaris màxims: 
 
 Vigilant de seguretat 

Sense armes 
Auxiliar de 

Serveis 
Serveis ordinaris i 
Serveis addicionals/extraordinaris 

Sense IVA Amb IVA Sense IVA Amb IVA 

Hora laborable diürna 16,50 19,97 11,50 13,92 
Hora laborable nocturna 17,90 21,66   
Hora festiva diürna 17,60 21,30 12,50 15,13 
Hora festiva nocturna 19,00 22,99   
 


