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Informe per a la motivació de la necessitat de la contractació del servei d’atenció
al públic i visites i tallers educatius a l’Espai Far
El motiu del present informe és donar compliment a allò que preveuen els arts. 28.1 i
116.1 LCSP i l’art. 73 RGLCAP (sobre la necessitat de la prestació objecte del
contracte)
1.

Objecte del contracte

L’objecte del contracte és la prestació del servei d’atenció al públic i la realització de
visites i tallers educatius a l’Espai Far, amb la finalitat de dur a terme aquet servei amb
la major eficàcia, garantint el servei als visitants i el control de les instal·lacions i les
activitats que es desenvolupin en l’espai.
L’Espai Far és un nou equipament museístic que acull dos petits museus: el Museu del
Mar de Vilanova i la Geltrú i l’Espai Víctor Rojas, i el Museu de Curiositats Marineres
Roig Toqués.
L’Espai FAR està coordinat per personal tècnic de la Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La supervisió de les tasques objecte del contracte
anirà a càrrec de dit personal tècnic responsable de l’equipament.
2.
Justificació de la necessitat de la prestació objecte del contracte i de la
impossibilitat de dur a terme la prestació amb mitjans interns
Analitzades les característiques del servei que és necessita per poder atendre els
visitants de Espai Far, considerant els horaris d’obertura d’aquest equipament, i
analitzats els recursos propis de que disposa actualment la Regidoria de cultura per
atendre aquest equipament es considera totalment inviable poder prestar aquest servei
exclusivament amb recursos propis.
L’Ajuntament considera que cal que aquest servei recaigui en una única empresa
especialitzada en oferir aquest tipus de serveis, que han de ser atesos per personal
idoni i qualificat que requereix d’una formació i experiència molt específica per dur-lo a
terme.
Les tasques a realitzar corresponen a informació als visitants, atenció al públic,
vigilància de sales, monitoratge (execució de visites i tallers pedagògics), i gestió
d’incidències. Per tots aquests motius es proposa la contractació d’aquest servei a
una empresa externa.
3.

Import

El pressupost total de licitació és de 53.262 euros anuals + 21% d’IVA
Es preveuen baixes temeràries ? SI
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Es considerarà baixa temerària aquelles propostes que es situïn per sota del 10% de
la mitjana de les ofertes presentades.
Per a calcular l’import de la licitació s’ha tingut en compte el III Conveni del Lleure
Educatiu i Sociocultural de Catalunya en el Grup professional IV Personal d’atenció al
públic en la categoria d’informador/a, que estableix un sou brut anual de 15.944,62 €
per l’any 2016.
El desglossament del pressupost base de licitació en costos directes i costos indirectes
és el següent:
Costos directes: 43.050,47 €
Costos indirectes: 10.211,62 €
4.

Durada

Es proposa una durada d’un any amb la possibilitat de prorrogues anuals fins una
durada màxima de 4 anys prorrogues incloses.
5.

Valor estimat del contracte

213.048 € sense IVA, inclou el pressupost base de licitació més les pròrrogues.
6.
Licitació per Lots
S’incorporen lots diferenciats a la licitació

Sí

No

Descriure cada lot
7.
Procediment d’adjudicació i criteris de valoració de les ofertes (art. 116.4
LCSP)
Contracte administratiu típic de serveis per procediment obert i tramitació ordinària.
La valoració de les proposicions per determinar l’oferta econòmicament més
avantatjosa atendrà:
Al preu ofert pels licitadors.
A altres criteris directament vinculats a l’objecte del contracte per aconseguir
una millora en les prestacions objecte del present contracte, de conformitat
amb l’art. 145.3.g del LCSP.
8.

Incorporació de clàusules de caràcter social, ambiental i/o ètic

S’inclouen clàusules
Sí
No
En cas afirmatiu en quin àmbit?
Socials
ambientals
ètiques
de gènere
altres
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9.

Requisits de capacitat

9.1. Solvència econòmica i financera
La solvència econòmica serà acreditada mitjançant els comptes anuals aprovats i
dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit en aquest registre, i si no
per les dipositades en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris
individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el volum anual de negocis
mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil.
La solvència econòmica serà el volum anual de negocis del licitador, que referit a l’any
de major volum de negoci dels tres últims exercicis disponibles, haurà de ser almenys
una vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte, per tenir aquest una durada
superior a un any (igual o superior a 79.893. €).

9.2. Solvència tècnica o professional
a) El criteri per a l'acreditació de la solvència tècnica o professional serà la relació de
treballs efectuats.
b) Per a l’execució d’aquest contracte es requerirà de dues persones amb titulació
universitària acreditada de grau mig. Preferentment en l’àmbit de geografia o historia,
humanitats, biologia o similars. Els treballadors destinats al servei hauran de tenir
experiència en el camp de la difusió del patrimoni i coneixements generals de cultura i
en especial de la cultura vilanovina.
Les titulacions i experiència s’acreditaran mitjançant currículum de les tasques
realitzades.
c) Tot el personal ha de conèixer i parlar correctament les dues llengües oficials (en
català, cal acreditar el nivell C) i l’anglès (nivell B1-intermedi).
10.

Constitució de garantía definitiva

La garantia definitiva s’estableix en un 5%, exclòs l’IVA, de l’import d’adjudicació
11.

Modificació del contracte ( si s’escau)

El present contracte podrà ser modificat per raons d’interès públic, d’acord amb la
prerrogativa de l’Administració Pública en els contractes administratius, prevista a
l’article 205 de la Llei de contractes del sector públic.
12.

Seguiment del contracte

La persona responsable del seguiment del contracte serà Cap de Servei de la
Regidoria de cultura.
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13.
Aplicació pressupostària
L’aplicació pressupostària serà amb càrrec a la partida pressupostària
10/3330.2260908 Espai Far i Patrimoni de l’exercici vigent i a les aplicacions que
s’habilitin en els propers exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte.
L’autorització o realització del contracte es subordina, en qualsevol cas, a l’existència
de crèdit a cada exercici pressupostari.

Cap de Servei de Cultura

Signat a Vilanova i la Geltrú,
29/01/2019 14:42:05
Sole Fernández Cabezas

