Contractació i compres
Carrer del Nord, 60
08330 Premià de Mar
Tel. 93 741 74 00
premiademar.cat
info@premiademar.cat
NIF: P0817100A

DECRET D’ALCALDIA

Identificació de l’expedient
Exp. C174-2022-879 Adjudicació del contracte del servei d’orientació i acompanyament per a
la millora de la capacitació i ocupabilitat del jovent.

Per acord de la Junta de Govern Local de 6 d’abril de 2022, es va aprovar el Plec de clàusules
administratives particulars que ha de regir la licitació i adjudicació del contracte del servei
d’orientació i acompanyament per a la millora de la capacitació i ocupabilitat del jovent.
El 23 de juny de 2022 es va notificar a l’empresa amb millor puntuació el requeriment per a que
aportés la documentació prevista en la clàusula 31 del plec de clàusules administratives
particulars.
L’empresa TURISTIUM LAB, SCP amb NIF J67761460, va enviar la documentació esmentada
dins del termini atorgat a l’efecte diferents trameses, mitjançant instància a l’Ajuntament els
dies 30 de juny de 2022 i 12 de juliol de 2022 amb registres d’entrada núm. 2022-10205 i 202211390 respectivament.

Núria Targarona Bonàs
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27/07/2022 Secretari/a accidental, Decret
2022/1267 de 06/07/2022

Antecedents

L’empresa TURISTIUM LAB, SCP amb NIF J67761460, va constituir garantia definitiva per
import de 2.920,00€, IVA exclòs, el 28 de juny de 2022.
Fonaments jurídics i tècnics
La mesa de contractació celebrada el 14 de juny de 2022, ha proposat a l’òrgan de contractació
una classificació, per ordre decreixent, de les ofertes presentades.
EMPRESA

Y

L’estimació d’inici del contracte prevista a l’informe justificatiu emès per l’àrea impulsora de la
licitació, era durant la segona quinzena del mes de març de 2022 fins a 31 de desembre de 2022.
Per tant l’oferta econòmica de l’empresa correspon a aquest període executiu.
Atès que la formalització del contracte es preveu sobre el 15 d’agost de 2022, s’ha de calcular
de la proposició econòmica quin és l’import mensual i multiplicar aquesta quantitat per els 4
mesos i mig de durada del contracte durant l’exercici 2022.

Rafael Navarro Álvarez
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TURISTIUM LAB, SCP
FUNDACIO PRIVADA GENTIS
GRADO
INFORMÀTICA
GESTION, SL

PUNTUACI
Ó
30,00
22,30
18,32
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Import oferta (iva inclòs) Període
35.332,00€ 15 març-31 desembre
3.719,16€ mensual
15 d'agost-31
16.736,21€ desembre

Mesos
9,50
1,00
4,50

Oferta econòmica: 29.200,00€ IVA exclòs.
Punts
30,00

En data 13 de maig de 2022, la tècnica de Joventut va emetre informe valorant les ofertes
presentades per les empreses licitadores que es transcriu a continuació:
“Assumpte: valoració dels criteris d’adjudicació i avaluació de les ofertes tècniques
presentades per a la contractació del servei d’orientació i acompanyament per a la
millora de la capacitació i ocupabilitat del jovent.
Antecedents
Per acord de la Junta de Govern Local de data 6 d’abril de 2022, es va aprovar el
Plec de clàusules administratives particulars per a la contractació del servei
d’orientació i acompanyament per a la millora de la capacitació i ocupabilitat del
jovent.

Núria Targarona Bonàs

Signatura 2 de 2

27/07/2022 Secretari/a accidental, Decret
2022/1267 de 06/07/2022

Empresa
TURISTIUM LAB, SPC

Es presenten les següents ofertes tècniques:




En data 26 d’abril de 2022. Fundació Privada Gentis, amb NIF
G17679267.
En data 26 d’abril de 2022. Turistium Lab, SCP, amb NIF J67761460.
En data 27 d’abril de 2022. Grado Informática y Gestión, amb NIF
B60301603.

En data 2 de maig de 2022 la mesa de contractació obre els sobres de les ofertes
tècniques de les tres empreses.
Fonaments jurídics i/o tècnics

1. OFERTA TÈCNICA (fins a un màxim de 50 punts)
1.1
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Per tal de valorar les ofertes presentades a la licitació per a la contractació del
servei d’orientació i acompanyament per a la millora de la capacitació i ocupabilitat
del jovent, se segueixen els criteris d’adjudicació i avaluació detallats a la clàusula
12 del plec de clàusules administratives particulars.

Especificar el tipus de relació a crear amb els agents implicats en l’àmbit
d’actuació objecte del contracte per tal d’aconseguir el bon
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desenvolupament del projecte tenint en compte el territori i el Pla Local de
Joventut de Premià de Mar (fins a un màxim de 15 punts):
Privada

Turistium Lab, SCP
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Fundació
Gentis

S’avalua en 15
punts

S’avalua
15 punts

amb

S’avalua amb 8
punts

Rafael Navarro Álvarez

Signatura 1 de 2

27/07/2022 Alcalde

Grado Informática
y Gestión

A l’oferta tècnica s’enumeren tots els agents
que poden tenir relació amb el projecte
(IES, Serveis d’ocupació de l’Ajuntament,
departament de joventut, Can Salamó, el
Servei d’Ocupació de Catalunya i teixit
empresarial) i especifiquen entre agents
derivadors, agents informats i agents
complementaris i es descriuen una sèrie de
propostes i accions del tipus de relació a
crear amb ells. Incorporen altres agents
específics que hi ha al territori que en
demostren coneixement (entitats del teixit
associatiu juvenil).
Les propostes s’ajusten a les línies
d’actuació marcades pel Pla Local de
Joventut.
A l’oferta tècnica s’enumeren tots els agents
que poden tenir relació amb el projecte
(IES, Serveis d’ocupació de l’Ajuntament,
departament de joventut, Can Salamó, el
Servei d’Ocupació de Catalunya i teixit
empresarial) i es descriuen una sèrie de
propostes i accions del tipus de relació a
crear amb ells. Incorporen altres agents
específics que hi ha al territori que en
demostren
coneixement
(Tecnocampus,
educadors de carrer i coneixement dels
estudis que es realitzen a l’Institut de
Premià de Mar)
Les propostes s’ajusten a les línies
d’actuació marcades pel Pla Local de
Joventut.
A l’oferta tècnica s’enumeren la majoria dels
agents, però es troben a faltar l’IES, el
departament de joventut i el Punt
d’Informació Juvenil. N’enumera d’altres
però de forma molt genèrica que demostren
poc coneixement del territori.
No explica de manera detallada les accions i
propostes del tipus de relació que s’ha
d’establir amb cadascun d’aquests agents.
Aquestes propostes s’ajusten a les línies
d’actuació marcades pel Pla Local de
Joventut.
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1.2

Privada

Turistium Lab, SCP

Grado Informática
y Gestión
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Fundació
Gentis

27/07/2022 Alcalde

1.3

Es descriuen diferents itineraris segons les
tipologies de joves que s’ajusten a la realitat
socioeconòmica i ocupacional del municipi.
La
població
potencial
es
presenta
segmentada en franges d’edat.
Tenen en compte la tipologia d’oferta del
territori i els recursos existents al territori.
Es descriuen diferents línies segons les
tipologies de joves que s’ajusten a la realitat
socioeconòmica i ocupacional del municipi.
La
població
potencial
es
presenta
segmentada en franges d’edat.
Tenen en compte la tipologia d’oferta del
territori i els recursos existents al territori.
La
població
potencial
es
presenta
segmentada segons la seva situació
ocupacional. Es té en compte la tipologia de
joves però es marquen uns objectius que no
estan a l’objecte del contracte. Es descriu la
població potencial a rebre aquest servei en
dos moments del projecte però en un
d’aquests no es té en compte la població
jove.
Tenen en compte la tipologia d’oferta del
territori i els recursos existents al territori,
tot i que se segueixen obviant recursos
importants transversals fora de l’àmbit de
l’ocupació.

S’avalua
15 punts

amb

S’avalua
15 punts

amb

S’avalua amb 8
punts

Gestió del projecte (fins a un màxim de 10 punts)
El licitant haurà de presentar una proposta on quedin recollides les diferents
accions a realitzar, calendaritzades i amb exemples del tipus de suport, del
tipus de formacions a realitzar. Es valorarà la idoneïtat d’aquestes propostes
amb els objectius presentats, la seva diversitat, la segmentació realitzada.

Fundació
Gentis

Rafael Navarro Álvarez
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Coherència del projecte (fins a un màxim de 15 punts)
Coherència interna entre els diferents apartats del projecte vinculats a la
realitat socioeconòmica i ocupacional del municipi de Premià de Mar en
l’àmbit juvenil i la seva influència pel que fa a:
- Tipologia de joves en matèria de formació i ocupació
- Tipologia d’oferta del territori (àmbit supra municipal)
- Població potencial a rebre aquest servei
- Recursos existents al territori

Privada

Es descriuen una sèrie de propostes amb el
calendari molt detallat (els seus objectius i
accions). Els exemples de formacions són
molt diversos. Tant les propostes com els

S’avalua
10 punts

amb
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Grado Informática
y Gestión

1.4
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Turistium Lab, SCP

27/07/2022 Alcalde

S’avalua
10 punts

amb

S’avalua amb 5
punts

Proposta de seguiment i avaluació (fins a un màxim de 10 punts)
El licitant haurà de definir els indicadors (utilització de protocols, sistemes de
registre, etc.) per tal d’avaluar tant les accions que es duran a terme com la
metodologia emprada, l’assoliment dels objectius i les accions de seguiment
durant la vigència del contracte:

Fundació
Gentis

Privada

Turistium
SCP

Lab,

Grado Informática
y Gestión

Es descriuen els indicadors, eines de registre
i el moment de recollida de dades. El sistema
de seguiment i avaluació és coherent i
detallat.
Es descriuen els indicadors, eines de registre
i moment de recollida de dades. El sistema
de seguiment i avaluació és coherent i
detallat.
Es descriuen els indicadors, eines de registre
i moment de recollida de dades. El sistema
de seguiment i avaluació és coherent i
detallat.

S’avalua
10 punts

amb

S’avalua
10 punts

amb

S’avalua
10 punts

amb

Total punts oferta tècnica
Fundació Privada Gentis
Turistium Lab, SCP
Grado
Informática
Gestión

y

50 punts
50 punts
31 punts

“
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exemples són coherents amb els objectius
marcats al projecte.
Es fa referència als dos esdeveniments a
l’any detallats a l’objecte del contracte.
Es presenta un calendari detallat mensual,
amb accions detallades, complertes i
ajustades a la tipologia de joves definit
anteriorment.
Tant les propostes com els exemples són
coherent amb els objectius marcats al
projecte.
Es fa referència als dos esdeveniments a
l’any detallats a l’objecte del contracte.
S’enumeren
una
sèrie
de
propostes
formatives
amb
calendari,
exemples,
diversitat
de
propostes,
però
sense
descriure en què consisteixen.
No s’esmenten els dos esdeveniments a
l’any que es detallen a l’objecte del
contracte.
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La mesa va acceptar per unanimitat l’informe de valoració tècnica i seguidament es va procedir
a l’obertura del sobre 3 i en aplicació de la fórmula de la clàusula 12 de PCAP, és determinen
els resultats detallats a continuació:

20 punts oferta econòmica

MITJANA
OFERTES
DESVIACIÓ
MITJANA
VALOR
LÍMIT
BAIXA
ANORMAL

23,54
4,31

27,85

A la vista de la puntuacions resultants la mesa constata que l’empresa i en aplicació de les
fórmules corresponents, ha presentat una oferta que podria considerar-se anormalment baixa.
En aquest sentit la mesa va acordar requerir-lo per a que en el termini de 10 dies hàbils des de la
notificació del requeriment presentés a l’òrgan de contractació una justificació de la seva oferta
que haurà de contenir un desglossament del preus i acreditar, en qualsevol cas, que la baixa no
implica retribuir els treballadors/es adscrit/es a l’execució de l’obra per sota de les retribucions
mínimes fixades en el conveni col·lectiu sectorial d’aplicació.
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Exp. C174-2022-879 Servei orientació i acompanyament per a la millora de la capacitació i ocupabilitat del jovent
Cobertura
Oferta IVA
Planificació
baixes
Empresa
exclòs Baixa (%) Punts (baixa) operativa
personal Puntuació Desviació
FUNDACIÓ PRIVADA GENTIS
31,350,06
9,90%
12,30
20,00
10,00
22,30
1,24
GRADO INFORMÀTICA Y GESTIÓN,
SL
32.472,60
6,70%
8,32
20,00
10,00
18,32
5,22
TURISTIUM LAB, SCP
29.200,00
16,10%
20,00
20,00
10,00
30,00
6,46
20
23,54
4,31

El 20 de maig de 2022 s’envia a l’empresa el requeriment i l’11 d’abril de 2022, l’empresa
TURISTIUM LAB, SCP, amb NIF J67761460 el 25 de maig de 2022 presenta justificació de la
seva oferta al registre general de l’Ajuntament mitjançant instància genèrica amb número de
registre d’entrada 2022-7931. La documentació justificativa de la baixa anormal, es trasllada a
la tècnica de Joventut.

Identificació de l'expedient
“Exp. C174-2022-879. Contracte del servei d'orientació i acompanyament per a la
millora de la capacitació i ocupabilitat del jovent.
Antecedents
Per acord de la Junta de Govern Local de data 6 d’abril de 2022, es va aprovar el
Plec de clàusules administratives particulars per a la contractació del servei
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El 14 de juny de 2022, la tècnica de joventut emet informe en relació a la justificació de la baixa
anormal, que es transcriu a continuació:
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d’orientació i acompanyament per a la millora de la capacitació i ocupabilitat del
jovent.
L’import de licitació és de 34.804,50 € (iva exclòs), a càrrec de l’aplicació
pressupostària 5003 33405 2279900 Pla Premià Jove
Al concurs s’hi van presentar tres empreses, cadascuna amb la seva oferta. D’acord
amb l’acta de la mesa de contractació celebrada el 18 de maig de 2022 per a
l’obertura del sobre núm. 3, el resultat va ser el següent:

FUNDACIÓ
PRIVADA
GENTIS
GRADO
INFORMÁTICA Y
GESTIÓN, SL
TURISTIUM
LAB, SCP

Oferta
IVA
exclòs

Baixa
(%)

31.350,06
€

9,90%

12,30

20,00

10,00

22,30

1,24

32.472,60
€

6,70%

8,32

20,00

10,00

18,32

5,22

29.200,00
€

16,10%

20,00

20,00

10,00

30,00

6,46

Punts Planificació
(baixa) operativa

Cobertur
a baixes Puntuació
personal

Desviaci
ó

D’acord amb aquests resultats, l’oferta presentada per l’empresa Turistium Lab,
SCP podria considerar-se anormalment baixa, d’acord amb la clàusula 28 dels plecs
de clàusules administratives particulars. Conseqüentment, i de conformitat amb
l’article 149 i 159 de la Llei de Contractes del Sector Públic, la mesa va requerir a
l’empresa que presentés davant de l’òrgan de contractació en el termini de 10 dies
hàbils una justificació de la seva oferta que contingui un desglossament del preus i
que acrediti, en qualsevol cas, que la baixa no implica retribuir els treballadors/es
adscrit/es a l’execució de l’obra per sota de les retribucions mínimes fixades en el
conveni col·lectiu sectorial d’aplicació.
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Empresa

En data 25 de maig de 2022 i registre general d’entrada 2022-7931, l’empresa
Turistium Lab, SCP, amb NIF J-67761460, presenta la justificació de l’oferta
presentada.

Fonaments tècnics
1. La documentació presentada inclou un seguit d’explicacions i justificacions:
 Desglossament de preus
Segons el seu informe,
desglossament de preus:

Rafael Navarro Álvarez
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Posteriorment, se li demana per correu electrònic un aclariment a la justificació de
l’oferta presentada sobre la proposta econòmica de les persones professionals que
duran a terme les formacions i sobre el conveni col·lectiu corresponent a la persona
professional de RRHH.

Turistium

Lab,

SCP

presenta

el

següent
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En el mateix informe també explica els motius pels quals poden presentar
l’oferta econòmica de 29.200€ + IVA per aquest primer exercici 2022 i que
són els següents:
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Nosaltres no disposem de local propi ni en lloguer. Tota la companyia
està perfectament digitalitzada la qual cosa ens redueix els costs
fixes i operatius un percentatge important. Únicament, disposem d’un
petit espai en un centre de negocis que utilitzem a demanda per a
reunions o trobades d’equip.
No tenim cap mena de préstec bancari pendent o en curs ni altres
elements bancaris destacables, tals com amortitzacions, que haguem
d’anar tornant a les entitats bancàries pertinents.
Els Serveis de Assessorament Individualitzat a Can Salamó seran
duts a terme per la pròpia direcció de la companyia, generalment i/o
en el seu defecte, per un membre expert de la companyia, amb els
qual, ja tenim pactat un acord econòmic.
Les formacions seran dutes a terme per professionals de la
companyia i/o externs a la companyia, amb els quals, ja tenim la
proposta confirmada econòmicament i col·laborem habitualment en
aquestes i altres qüestions, i, per tant, ens permeten treballar amb
un preu/hora més reduït a l’habitual.
L’esdeveniment té un muntatge propi, amb personal propi de la
companyia i amb uns col·laboradors amb els que ja hem treballat.
Per tant, aquest element ens fa no subcontractar la realització,
producció i execució de l’esdeveniment, amb la conseqüent baixada
de costs operatius.
El professional que treballa en qüestions relacionades amb
Màrqueting es propi i forma part de la Direcció de la companyia, i
afegirà a la seva fulla de ruta, les comunicacions i gestió del Servei,
sense suposar un cost addicional afegit per a la companyia i sense
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necessitat d’externalitzar cap mena d’acció a nivell de publicitat i
Màrqueting.
En definitiva, la gestió del Servei serà molt integral, liderada per la
pròpia direcció de la companyia i amb unes col·laboracions ja tancades i
pactades econòmicament amb els membres implicats. La pròpia
experiència en la gestió d’ecosistemes i projectes semblants ens porta a
determinar que per al present exercici 2022 aquest quantitat és la que
presentem i justifiquem la seva viabilitat a través dels elements
esmentats anteriorment.

Segons explica el licitador, a partir de l’aprovació de la licitació, la
companyia incorporarà un professional dels RRHH en plantilla amb un salari
entorn als 1.000€ mensuals per a una jornada de 20 hores setmanals, el
qual, tindrà dedicació pràcticament exclusiva al projecte. Un salari
notablement per sobre del salari mínim i del conveni col·lectiu. Aquest salari
es podrà anar augmentant en quantitat i hores en funció de l’evolució del
Servei. Cal remarcar que aquest treballador actualment actua com a extern
a la companyia, amb experiència en el món de la selecció i la formació de tot
tipus de perfils. Aquesta quantitat ja està tancada i confirmada per ell.

Núria Targarona Bonàs

2. En el correu electrònic d’aclariment de la justificació de l’oferta presentada
justifica el següent:
 La baixa no implica retribucions per sota del mínim establert al conveni
col·lectiu
El sector dels RRHH no es troba reglat dins d'un conveni concret actualment.
El conveni que més s'adequa és el CONVENI D'OFICINES I DESPATXOS. A la
taula salarial segons els Grups Professionals es detalla:

Al correu s’explica que incorporaran una persona pel Grup Professional 3,
nivell 2, el qual, té una certa responsabilitat tot i que tindrà supervisió
directe per part de la direcció. Aquesta categoria té una remuneració de

Rafael Navarro Álvarez
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 La baixa no implica retribucions per sota del mínim establert al conveni
col·lectiu
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1.498,83€ per les corresponents 14 pagues, per a una jornada de 40h
setmanals. D’entrada, s’ofereixen 1.000€ per les corresponents 14 pagues,
per a una jornada de 20 h setmanals. El que representa un 25% de millora
vers el conveni col·lectiu vigent. Aquesta quantitat estarà destinada
únicament a treballar per al projecte del municipi, tot i que, el professional,
rebrà altres quantitats econòmiques derivades de la resta de l'activitat que
Turistium té, tant a nivell privat com públic.

Núria Targarona Bonàs

Turistium Lab, SCP justifica el cost del professional que farà les formacions
de la següent manera: es calculen uns 200€ + IVA per curs pel professional
que imparteixi la formació. Per tant, amb l'objectiu de poder adaptar-nos als
costs indicats en el PTT de la licitació, serem nosaltres qui gestionarem tot el
tema logístic previ, per tal, de descarregar al professional d'aquesta feina i
poder evitar els costs derivats de l'organització del curs. Cal dir, a més, que
no totes les formacions seran executades per a professionals externs,
havent-hi algunes d'elles que seran impartides per la Direcció i equip de la
pròpia companyia.
Aquest element ens permet ajustar-nos als costs presentats. També, és
important remarcar que amb aquests professionals col·laborem des de fa
molt de temps i els hi donem un alt volum de formacions a empreses i/o
administracions públiques, el que possibilitat poder treballar amb uns
honoraris ajustats, probablement per sota del seu preu de mercat, degut al
volum de feina que els hi proporcionem.
Valoracions i conclusió
Un cop examinades les explicacions i la documentació aportada per l’empresa
Turistium Lab, SCP, podem concloure que:
1. La justificació de la baixa presentada pel licitant es basa en un model de negoci
totalment digitalitzat, el qual, estalvia grans despeses fixes i que molta de la
feina la durà a terme personal que ja forma part de la companyia, la qual cosa,
redueix despeses d’externalitzar serveis.
2. Aquesta justificació ve reforçada pel preacord amb professionals externs a la
companyia per dur a terme algunes de les formacions i perquè aquests
professionals col·laboren des de fa temps amb Turistium Lab, SCP i els
ofereixen un alt volum de formacions a empreses i/o administracions públiques.
D’altres formacions les duran a terme persones de la pròpia companyia.
3. La persona que es contractarà tindrà unes retribucions per sobre del conveni
col·lectiu d’oficines i despatxos de Catalunya.
En conclusió, es pot considerar que la justificació de preus presentada per
l’empresa Turistium Lab, SCP és suficient i, d’entre les presentades, és la que ha
obtingut una puntuació més alta. No s’aprecia baixa anormal en la proposta.”

Rafael Navarro Álvarez
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 Proposta econòmica dels professionals externs a la companyia
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Hi ha crèdit suficient i adequat per l’adjudicació del contracte.
Els plecs de clàusules administratives particulars i els plecs de prescripcions tècniques no han
estat objecte d’impugnació mitjançant recurs especial en matèria de contractació.
L’òrgan de contractació és l’òrgan competent per a l’adjudicació del contracte de conformitat
amb l’article 150.3 de la LCSP.
De conformitat amb la disposició addicional segona de la LCSP aquest és l’alcalde.

Resolució
Per tant, resolc
Primer.- ADJUDICAR el contracte del servei de d’orientació i acompanyament per a la millora
de la capacitació i ocupabilitat del jovent, d’acord amb els preus oferts i amb subjecció al plec
de clàusules administratives particulars a l’empresa TURISTIUM LAB, SCP, amb NIF
J67761460.
Segon.- DISPOSAR la despesa per import de 16.736,21€ (SETZE MIL SET-CENTS TRENTASIS euros amb VINT-I-UN cèntims), IVA inclòs, a favor de l’empresa adjudicatària
TURISTIUM LAB, SCP amb NIF J67761460, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
5003.33405.2279900 Pla Premià Jove, d’acord amb el quadre d’anualitats següent:

Núria Targarona Bonàs
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27/07/2022 Secretari/a accidental, Decret
2022/1267 de 06/07/2022

S’ha incorporat fiscalització favorable de la interventora accidental.

Any
2022

Base imposable
13.831,58€

IVA 21%
2.904,00€

Total
16.736,21€

Tercer.- ANULAR el saldo restants en les fases anteriors de retenció i d’autorització de la
despesa per l’import sobrant de la baixa obtinguda.
Quart.- PUBLICAR en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Premià de Mar, l’acord
d’adjudicació de conformitat amb la clàusula 32 dels plecs de clàusules administratives
particulars en relació amb els articles 63 i 151 del la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (LCSP).

Sisè.- NOTIFICAR aquest acord a l’adjudicatari i a la resta de licitadors.
Document signat electrònicament

Rafael Navarro Álvarez

Signatura 1 de 2

27/07/2022 Alcalde

Cinquè.- REQUERIR a l’adjudicatari a la signatura del contracte en un termini no superior a
cinc dies naturals a comptar des de l’endemà de la notificació un cop transcorregut el termini
dels 15 dies hàbils a comptar des del dia següent a la remissió de la notificació de l’acord
d’adjudicació i de la publicació d’aquesta al perfil del contractant, de conformitat amb l’article
153 de la LCSP.
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