Expedient: 000015/2021-COSS

MEMÒRIA DE NECESSITATS


TIPUS DE CONTRACTE: Serveis.



OBJECTE DEL CONTRACTE: Serveis auxiliars de cultura en equipaments i activitats
culturals de Montcada i Reixac.



NECESSITATS ADMINISTRATIVES A SATISFER:
Atès que des de la Regidoria de Cultura i Patrimoni es vol donar resposta als diferents
serveis auxiliars derivats de les activitats del Departament de Cultura i Patrimoni.
Atès que per a la realització de les diferents activitats als equipaments culturals o a espais
oberts de la ciutat, és necessari el suport de serveis auxiliars per a la realització de les
mateixes;
Atès que dins la relació de treballs de suport a les activitats culturals podem trobar el servei
auxiliar d’informació als espais escènics municipals, els serveis auxiliars a les aules
d’estudi de les biblioteques i els serveis auxiliars al museu municipal.



CLASSIFICACIÓ CPV: 92000000-1 i 98341130-5



DIVISIÓ EN LOTS: Per la seva naturalesa l’objecte d’aquest contracte es divideix en els
següents lots:
Lot 1: Servei auxiliar d’informació als espais escènics municipals.
Lot 2: Serveis auxiliars als espais escènics municipals, a les aules d’estudi de les
biblioteques i al museu municipal.



DURADA DEL CONTRACTE: 2 anys



PRÒRROGUES: Sí (2 anys)



PRESSUPOST DE LICITACIÓ:
Lot 1: Servei auxiliar d’informació als espais escènics municipals.
El sistema per a la determinació del preu del contracte serà per preus unitaris, essent el
seu import màxim a efectes de licitació de 60.388,02 €, més 12.681,48 € en concepte
d’IVA, corresponent als dos anys de durada ordinària del contracte.
El pressupost base de licitació de la contractació es desglossa en els conceptes següents:

Costos directes

Import €

Costos salarials

43.479,38 €

Altres costos directes (EPI’s, formació…)
Total costos directes

49.518,18 €

Costos indirectes

Import €

Despeses generals estructura

6.038,80 €

Benefici industrial

4.831,04 €

Total costos indirectes
CNO-01

6.038,80 €

10.869,84 €

Total costos directes + indirectes

60.388,02 €

IVA 21%

12.681,48 €

Total

73,069,50 €

Tots els preus unitaris s’han calculat tenint en consideració les despeses de contractació
laboral (segons conveni vigent del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya
codi de conveni núm. 79002295012003).
El preu del contracte és el d’adjudicació. En el preu es consideraran inclosos els tributs i
els cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, i també totes les despeses que
s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de
complir durant l’execució del contracte.
Els preus unitaris aplicables, millorables a la baixa, són els següents:

Preu / Hora

Servei auxiliars LOT 1

IVA Exclòs
17,82 €

Informador/a

Lot 2: Serveis auxiliars als espais escènics municipals, a les aules d’estudi de les
biblioteques i al museu municipal.
El sistema per a la determinació del preu del contracte serà per preus unitaris, essent el
seu import màxim a efectes de licitació de 25.932,62 €, més 5.445,85 € en concepte d’IVA,
corresponent als dos anys de durada ordinària del contracte.
El pressupost base de licitació de la contractació es desglossa en els conceptes següents:

Costos directes

Import €

Costos salarials

18.671,49 €

Altres costos directes (EPI’s, formació…)

2.593,26 €

Total costos directes

21.264,75 €

Costos indirectes

Import €

Despeses generals estructura

2.593,26 €

Benefici industrial

2.074,61 €

Total costos indirectes

4.667,87 €
25.932,62 €

Total costos directes + indirectes
IVA 21%

5.445,85 €

Total

31.378,47 €

El preu del contracte es formula en termes d’import màxim de despesa, i s’executarà en
funció de les necessitats reals de serveis, de manera que l'Ajuntament no resta obligat a
exhaurir-lo. En el cas que, dins de la vigència del contracte, les necessitats reals fossin
superiors a les estimades inicialment, haurà de tramitar la corresponent modificació en els
termes previstos a la clàusula de modificació de contracte d’aquest plec.
Els preus unitaris aplicables, millorables a la baixa, són els següents:

Servei auxiliars

Nombre Serveis
Previstos

Preu / Hora
IVA Exclòs

Total

Informador/a - Cap de Sala

112

17,82 €

1.995,84 €

Venedor/a Entrades -Taquiller/a

63

17,69 €

1.114,47 €

Controlador/a - Acomodador/a

361

15,76 €

5.689,36 €

Control / Informació Aules d’estudi

120

15,76 €

1.891,20 €

Control / Informació Museu Municipal

144

15,76 €

2.269,44 €

Total Anual

12.966,31 €

IVA 21%

2.7722,92 €

Total Anual

15.689,23 €

El nombre de serveis previstos és orientatiu. En cap cas l’Ajuntament està obligat a
realitzar totes les activitats.
Tots els preus unitaris s’han calculat tenint en consideració les despeses de contractació
laboral (segons conveni vigent del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya
codi de conveni núm. 79002295012003).
Pel càlcul del preu hora del quadre anterior s’ha tingut en consideració els costos directes i
indirectes.
El preu del contracte és el d’adjudicació. En el preu es consideraran inclosos els tributs i
els cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, i també totes les despeses que
s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de
complir durant l’execució del contracte.


VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 207.169,54 €
El valor estimat del contracte (VEC), als efectes d’allò que disposen l’article 101 i
concordants de la LCSP, és de 207.169,54 € (IVA exclòs).
El mètode de càlcul per determinar l’import del VEC és el següent:
Lot 1: Servei auxiliar d’informació als espais escènics municipals.
-

60.388,02 € (dues anualitats)

-

60.388,02 € (dues pròrrogues eventuals)

-

24.155,20 € (ampliació màxima del 20% del preu)

Lot 1: 144.931,25 €
Lot 2: Serveis auxiliars als espais escènics municipals, a les aules d’estudi de les
biblioteques i al museu municipal.
-

25.932,62 € (dues anualitats)

-

25.932,62 € (dues pròrrogues eventuals)

-

10.373,05 € (ampliació màxima del 20% del preu)

Lot 2: 62.238,29 €


MODALITAT DE PREU:
Lot 1: Servei auxiliar d’informació als espais escènics municipals.
El sistema per a la determinació del preu del contracte serà per preus unitaris, essent el
seu import màxim a efectes de licitació de 60.388,02 €, més 12.681,48 € en concepte
d’IVA, corresponent als dos anys de durada ordinària del contracte.
Lot 2: Serveis auxiliars als espais escènics municipals, a les aules d’estudi de les
biblioteques i al museu municipal.

El sistema per a la determinació del preu del contracte serà per preus unitaris, essent el
seu import màxim a efectes de licitació de 25.932,62 €, més 5.445,85 € en concepte d’IVA,
corresponent als dos anys de durada ordinària del contracte.



PRESSUPOST LIMITATIU:
Lot 1: Servei auxiliar d’informació als espais escènics municipals: No
Lot 2: Serveis auxiliars als espais escènics municipals, a les aules d’estudi de les
biblioteques i al museu municipal: Si



IVA APLICABLE: 21 %



CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA:
Lot 1: Servei auxiliar d’informació als espais escènics municipals.
1. El preu del servei de gestió dels servei auxiliar d’informació als espais escènics
municipals fins a 70 punts.
La ponderació d’aquest criteri d’adjudicació s’efectuarà atorgant la puntuació màxima a
l’oferta econòmica més baixa, i a la resta, de forma inversament proporcional pel
procediment de regla de tres simple. El càlcul es farà d’acord amb la formula següent
P= oferta més baixa x màxima puntuació (70) / oferta a valorar
Es consideraran, en principi, anormals o desproporcionades les ofertes que es trobin en els
supòsits següents:
-

si es presenta un sol licitador, quan la seva oferta sigui inferior en més del 25% al
pressupost base de licitació.

-

si es presenten dos licitadors, l’oferta que sigui inferior en més del 20% a l’altra oferta.

-

si es presenten tres o més licitadors, les ofertes que siguin inferiors en més del 10% a
la mitjana aritmètica de les ofertes resentades. A efectes del càlcul de la mitjana
aritmètica es tindran en compte els supòsits següents:
o

es computaran totes les ofertes si se n’han presentat 6 o menys.

o

s’eliminarà l’oferta més baixa i la més alta, si hi ha entre 7 i 10 ofertes.

o

s’eliminaran les dues més altes i les dues més baixes, si hi ha entre 11 i 20
ofertes presentades.

o

s’eliminaran les tres més altes i les tres més baixes, si hi ha més de 20 ofertes
presentades.

2. Per les propostes de millora, fins a 20 punts.
a) Pel compromís d’hores per a serveis addicionals,............. fins a 10 punts
• Per l’oferta de 50 hores de serveis durant la durada del contracte sense cost
addicional, .................................................................................... 10 punts
• Per l’oferta de 25 hores de serveis durant la durada del contracte sense cost
addicional, ........................................................................................ 5 punts
b) Pel compromís de temps de resposta, en cas de substitucions sobrevingudes,
un cop iniciada la prestació del servei, ....... fins a 10 punts.
• Pel compromís de resposta i substitució del personal entre 1 hora i abans de 2 hores
................. 10 punts
• Pel compromís de resposta i substitució del personal entre 2 hores i abans de 3 hores
............... 5 punts
3. Retribucions del personal, fins a 10 punts.
Es valorarà la millora de les retribucions dels treballadors adscrits al servei respecte de
les fixades al conveni col·lectiu d’aplicació vigent a cada anualitat, amb càrrec al
contractista fins a un màxim de 10 punts.

El càlcul es farà de la forma següent:
- 2 punts per les ofertes que suposin un augment del 6%
- 4 punts per les ofertes que suposin un augment del 7%
- 6 punts per les ofertes que suposin un augment del 8%
- 8 punts per les ofertes que suposin un augment del 9%
- 10 punts per les ofertes que suposin un augment del 10%
CRITERIS DE DESEMPAT
Si es produeix un empat en la puntuació total entre diverses empreses licitadores
s’aplicarà el següent criteri de desempat tenint en compte com a data del compliment
efectiu del fet de desempat el venciment del termini de presentació d'ofertes:
Proposicions presentades per les empreses que, al venciment del termini de
presentació d'ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la
igualtat d'oportunitats entre dones i homes.
Les empreses licitadores amb menor percentatge de contractes temporals a la plantilla
de cadascuna de les empreses.
Les empreses licitadores amb major percentatge de dones ocupades a la plantilla de
cadascuna de les empreses.
En cas que l'aplicació d’aquest/s criteri/s no doni lloc a desempat es dirimirà mitjançant
sorteig.
Lot 2: Serveis auxiliars als espais escènics municipals, a les aules d’estudi de les
biblioteques i al museu municipal.
1.El preu hora del servei de gestió dels servei auxiliars als espais culturals fins a 70
punts
La ponderació d’aquest criteri d’adjudicació s’efectuarà atorgant la puntuació màxima a
l’oferta econòmica més baixa, i a la resta, de forma inversament proporcional pel
procediment de regla de tres simple. El càlcul es farà d’acord amb la formula següent
P= oferta més baixa x màxima puntuació (70) / oferta a valorar
Es consideraran, en principi, anormals o desproporcionades les ofertes que es trobin en els
supòsits següents:
-

si es presenta un sol licitador, quan la seva oferta sigui inferior en més del 25% al
pressupost base de licitació.

-

si es presenten dos licitadors, l’oferta que sigui inferior en més del 20% a l’altra oferta.

-

si es presenten tres o més licitadors, les ofertes que siguin inferiors en més del 10% a
la mitjana aritmètica de les ofertes resentades. A efectes del càlcul de la mitjana
aritmètica es tindran en compte els supòsits següents:
o

es computaran totes les ofertes si se n’han presentat 6 o menys.

o

s’eliminarà l’oferta més baixa i la més alta, si hi ha entre 7 i 10 ofertes.

o

s’eliminaran les dues més altes i les dues més baixes, si hi ha entre 11 i 20
ofertes presentades.

o

s’eliminaran les tres més altes i les tres més baixes, si hi ha més de 20 ofertes
presentades.

Els 70 punts seran distribuïts de la forma següent:
Servei auxiliars
Informador/a - Cap de Sala
Venedor/a Entrades -Taquiller/a
Controlador/a - Acomodador/a

Puntuació
màxima (punts)
9.80
5.51
31.59

Control / Informació Aules d’estudi
Control / Informació Museu Municipal

10.50
12.60

2. Per les propostes de millora, fins a 20 punts.
a) Pel compromís d’hores per a serveis addicionals,............. fins a 10 punts
• Per l’oferta de 50 hores de serveis durant la durada del contracte sense cost
addicional, .................................................................................... 10 punts
• Per l’oferta de 25 hores de serveis durant la durada del contracte sense cost
addicional, ........................................................................................ 5 punts
b) Pel compromís de temps de resposta, en cas de substitucions sobrevingudes,
un cop iniciada la prestació del servei, ....... fins a 10 punts.
• Pel compromís de resposta i substitució del personal entre 1 hora i abans de 2 hores
................. 10 punts
• Pel compromís de resposta i substitució del personal entre 2 hores i abans de 3 hores
............... 5 punts
3. Retribucions del personal, fins a 10 punts.
Es valorarà la millora de les retribucions dels treballadors adscrits al servei respecte de
les fixades al conveni col·lectiu d’aplicació vigent a cada anualitat, amb càrrec al
contractista fins a un màxim de 10 punts.
El càlcul es farà de la forma següent:
- 2 punts per les ofertes que suposin un augment del 6%
- 4 punts per les ofertes que suposin un augment del 7%
- 6 punts per les ofertes que suposin un augment del 8%
- 8 punts per les ofertes que suposin un augment del 9%
- 10 punts per les ofertes que suposin un augment del 10%
CRITERIS DE DESEMPAT
Si es produeix un empat en la puntuació total entre diverses empreses licitadores
s’aplicarà el següent criteri de desempat tenint en compte com a data del compliment
efectiu del fet de desempat el venciment del termini de presentació d'ofertes:
Les empreses licitadores amb menor percentatge de contractes temporals a la plantilla
de cadascuna de les empreses.
Les empreses licitadores amb major percentatge de dones ocupades a la plantilla de
cadascuna de les empreses.
En cas que l'aplicació d’aquest/s criteri/s no doni lloc a desempat es dirimirà mitjançant
sorteig.


CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR: No



TERMINI DE GARANTIA: No



MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE:
Lot 1: Servei auxiliar d’informació als espais escènics municipals.
Sí. Per necessitats del servei es podrà ampliar fins a un 20%. Per l’ampliació d’hores en els
diferents horaris especials.
Lot 2: Serveis auxiliars als espais escènics municipals, a les aules d’estudi de les
biblioteques i al museu municipal.
Sí. Per necessitats del servei es podrà ampliar fins a un 20%. Per una major necessitat
d’hores en els diferents serveis.



SUBCONTRACTACIÓ: Si



SUBROGACIÓ DE PERSONAL: Si



PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Tractament de dades: si
El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de tota aquella informació a la
que tingui accés amb ocasió de l’execució del contracte i en especial la relacionada amb el
tractament de dades de caràcter personal, respectant en la seva integritat la Llei Orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personal i garantia dels drets digitals.
x Recollida

x Registre

□ Estructuració

x Modificació

□ Conservació

□ Extracció

□ Consulta

□ Comunicació per transmissió

□ Difusió

□ Interconnexió

□ Acarament

□ Limitació

x Supressió

□ Destrucció

□ Comunicació

□ Altres .........

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE ELS PLECS.
VISITA A L’ESPAI DE TREBALL
Les empreses interessades en participar en aquesta contractació poden amb anterioritat a
la presentació de l’oferta a realitzar una visita al lloc de treball amb un doble efecte:
o Conèixer les seves característiques específiques per tal de poder concretar al
màxim i de forma correcta la seva oferta i
o Valorar els possibles riscos que impliquen les tasques a realitzar a fi i efecte
de, en cas de ser adjudicatària, minimitzar-los al màxim i tenir en compte el
cost de les mesures de prevenció en el moment de fer l’oferta.
Només s’acordarà una única visita a l’efecte que totes les empreses interessades disposin
d’idèntica informació. La data de la visita es publicarà al perfil del contractant de
l’Ajuntament de Montcada i Reixac.


PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA:
Cultura i Patrimoni
443 33301 22799 Treballs suport auxiliar equipaments culturals.
Ciutadania
458 23161 22609 Activitat i projectes polítiques igualtat
457 23100 22706 Actuacions socials de sensibilització - Cooperació
451 92400 22699 Projectes participació ciutadana
453 33700 22699 Dinamització Casino Terra Nostra
452 23100 22606 Projecte envelliment actiu



NOM DEL RESPONSABLE DEL CONTRACTE: Marga Vilalta

Montcada i Reixac, 2 de novembre de 2021

Responsable del contracte,
Marga Vilalta

Coordinador de l’Àrea,
Albert Arévalo

