INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I CONVENIÈNCIA DE CONTRACTAR
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT DEL CONTRACTE DELS
SERVEIS DE PROMOCIÓ DE LA SALUT, TALLERS DE MANUALITATS, IMPLEMENTACIÓ
DE NOVES TECNOLOGIES I MANTENIMENT DE MATERIAL INFORMÀTIC ADREÇATS A
LA GENT GRAN, SENT L’OBJECTE DEL CONTRACTE, LA CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI DELS PROFESSIONALS ADIENTS ALS SERVEIS ANOMENATS I EL
DESENVOLUPAMENT DELS OBJECTIUS DE CADA SERVEI.
Vista la necessitat d’aquest Ajuntament de comptar amb el servei de monitoratge,
programació i desenvolupament d’activitats destinades a la gent gran, sent l’objecte del
contracte la promoció de la salut, la realització de tallers de manualitats, implementació de
noves tecnologies i manteniment de material informàtic, amb l’adjudicació d’aquest contracte
es pretén cobrir la necessitat de que la gent gran del municipi, tingui un envelliment actiu,
incidint en el manteniment de capacitats físiques, psíquiques de les persones grans, oferint
una alternativa en les seves activitats de lleure, incidint en el rol d’aquestes persones,
donant-los la possibilitat de mostrar a l’entorn les seves habilitats per generar canvis,
participant en processos socioculturals.
Aquest contracte tindrà estarà dividit en tres lots i tindrà una durada de quatre anys.
Tenint en compte aquesta necessitat per al compliment dels fins d’interès general de
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer
aquestes necessitats, sent l’interès general que es pretén assolir el de dur a terme un conjunt
d’activitats que tenen per objectiu contribuir a millorar el benestar, a promoure el
manteniment físic i mental, per tal de poder gaudir d’un envelliment saludable i una bona
qualitat de vida a mesura que passa el transcurs del temps.
Un cop es constata que l’Ajuntament no disposa de mitjans ni recurs tècnics adients per
realitzar aquestes actuacions, motiu pel qual cal procedir a l’auxili mitjançant la contractació
amb tercers, tot d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de despesa, i amb
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total respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i
igualtat de tracte.
En compliment del que estableix l’article 116 en relació a l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).

Es pot verificar a www.svh.cat/cove
cef0e5d0-45a2-4b01-adc4-38cfbf337e2c

Un cop analitzat el valor estimat del contracte, que és de 144.459,88 € sense IVA, es proposa
la contractació mitjançant procediment obert no harmonitzat, segons el que disposa l’article
131 de la LCSP.

Es sol·licita Informe d’Intervenció on es constati l’existència de crèdit suficient per a dur a
terme aquesta despesa, en l’any en curs i el compromís per als futurs exercicis
pressupostaris.
Pel que fa als criteris d’adjudicació,
Com a criteris subjectius, la quantificació dels quals depèn d’un judici de valor, s’han triat
els següents

LOT 1. PROMOCIÓ DE LA SALUT
- Pla d’implantació (temps, metodologia i procediments)


Proposta de programació, planificació i metodologia de les sessions de gimnàstica de
manteniment suau per a la gent gran tant als Casals, Espais Lúdics i Pavelló
Polisportiu Municipal, el desenvolupament d’aquests conceptes son fonamentals per
oferir una bona qualitat en la prestació del servei, aquests elements estan puntuats
amb 25 punts.

- Qualitat i idoneïtat de la proposta de serveis ajustada a les necessitats de
l’Ajuntament
Seran objecte de valoració els següents subcriteris:


L’avaluació del servei mitjançant enquestes de satisfacció de l’usuari i un informe
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anual del servei, són eines importants per saber el grau de satisfacció i es possibles
millores que s’han de realitzar al servei, per aquests motius aquest apartat està
puntuat amb 10 punts.

La tria d’aquest criteri ve justificada per donar un servei de promoció a la salut el més
òptim possible a la gent gran, i per aquest motius son fonamentals els conceptes com
la programació, la planificació, la metodologia, les enquestes de satisfacció,
l’avaluació, l’experiència del professional, si aquests elements no es realitzen de forma
adequada el servei la prestació d’aquest servei no es donaria de forma satisfactòria i
es considera que aquests criteris són els adients per a valorar les ofertes per tal de
trobar la que proporcioni una màxima qualitat en el servei.

Com a criteris objectius, avaluables de forma automàtica, s’han de triar els següents:
- Oferta econòmica
Es valora com a criteris objectius del contracte el preu pel qual se oferirà el servei, ja que
s’han de tenir presents sempre els principis que han de regir l’Administració Pública com son
els d’economia, eficàcia i eficiència de l’Administració i efectuar el servei objecte del
contracte, per aquest motiu l’oferta econòmica del contracte es puntuarà amb 58 punts.
- Altres criteris objectius: Per tenir més de 3 anys d’experiència en contractes de similar
objecte del contracte per a cada un dels professionals de l’educació física

destinats a

l’execució del contracte: 7 punts donat que els coneixements, experiència i eficàcia generals de
les persones que directament executin l’objecte del contracte són característiques intrínseques
per tal d’aconseguir una millor qualitat del servei i/o rendiment de la prestació incidint, per tant,
en el valor econòmic de l’oferta.
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Pel que fa a la solvència economico-financera les condicions seran:
- El volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l’any de més volum de

negoci dels tres últims acabats ha de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del
contracte quan la seva durada no sigui superior a un any, i almenys una vegada i mitja el
valor anual mitjà del contracte si la seva durada és superior a un any.

El volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha d’acreditar per mitjà dels seus
comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit en el
Registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els
empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil han d’acreditar el seu volum anual
de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil
Quan un contracte es divideixi en lots, aquest criteri s’aplica en relació amb cadascun dels
lots.
No obstant això, l’òrgan de contractació pot establir el volum de negocis mínim anual exigit
als licitadors per referència a grups de lots en cas que a l’adjudicatari se li adjudiquin diversos
lots que s’hagin d’executar al mateix temps.
En tot cas, la inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector
públic acreditarà, segons el que s’hi reflecteixi i llevat que hi hagi una prova en contra, les
condicions de solvència econòmica i financera de l’empresari.
Es considera aquesta solvència com la mínima necessària per tal de garantir que es dugui a
terme l’objecte del lot 1 de manera eficient i eficaç.

Pel que fa als criteris de selecció relatius a la solvència tècnica o professional.

Una relació dels principals serveis o treballs efectuats en els tres últims anys, de la mateixa
o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte, l’import anual acumulat
dels quals l’any de més execució sigui igual o superior al 70 per cent de l’anualitat mitjana del
contracte. Caldrà indicar l’import, la data i el destinatari, públic o privat. S’acreditaran
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mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una
entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat
expedit per aquest o, falta d’aquest certificat mitjançant una declaració de l’empresari,
acompanyada dels documents en poder seu que acreditin la realització de la prestació; si
s’escau, aquests certificats els ha de comunicar directament a l’òrgan
l’autoritat competent.

de contractació

L’objectiu de la justificació d’aquesta solvència tècnica o professional és garantir la
professionalitat del tècnic encarregat de dur a terme l’objecte del contracte, ja que és un fet
de suma importància que el servei es presti de la forma més correcte possible, per aquest
motiu és sol·licita la capacitat demostrable del professional que executarà el contracte, amb
una experiència mínima de 3 anys que garantiran la bona execució del servei que es licita.
Títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels directius de l’empresa i, en particular,
del responsable o responsables de l’execució del contracte, així com dels tècnics encarregats
directament d’aquesta. El servei ha de ser portat a terme per un professional de l’educació
física en possessió de la titulació competent en aquest sector
El sentit d’haver acreditat aquest terme és que cal garantir que, qui hagi de prestar el servei
contractat, tingui els suficients coneixements en l’àmbit de l’Educació Física per poder dur-ho
a terme de forma correcta.
En el LOT 1 el servei ha de ser dut a terme per un professional de l’educació física en
possessió de la titulació competent en aquest sector,
En compliment de la LCSP, per les empreses de nova creació, s’exigirà en aquest lot, que la
solvència tècnica

es justifiqui mitjançant la titulació competent en aquest sector del

professional de l’educació física que dugui a terme el servei.

LOT 2. TALLERS DE MANUALITATS
- Pla d’implantació (temps, metodologia i procediments)
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Proposta de programació, planificació i metodologia de les sessions corresponents als
tallers de manualitats per la gent gran que es realitzen als Casals, el desenvolupament
d’aquests son fonamentals per oferir una bona qualitat en la prestació del servei,
aquests elements estan puntuats amb 25 punts.

- Qualitat i idoneïtat de la proposta de serveis ajustada a les necessitats de
l’Ajuntament
Seran objecte de valoració els següents subcriteris:


L’avaluació del servei mitjançant enquestes de satisfacció de l’usuari i un informe
anual del servei, són eines importants per saber el grau de satisfacció i es possibles
millores que s’han de realitzar al servei, per aquests motius aquest apartat està
puntuat amb 10 punts.
La tria d’aquest criteri ve justificada per donar un servei de manualitats el més òptim
possible a la gent gran, i per aquests motiu son fonamentals els conceptes com la
programació, la planificació, la metodologia, les enquestes de satisfacció, l’avaluació,
l’experiència del professional, si aquests elements no es realitzen de forma adequada
el servei la prestació d’aquest servei no es donaria de forma satisfactòria i es
considera que aquests criteris són els adients per a valorar les ofertes per tal de trobar
la que proporcioni una màxima qualitat en el servei.

Com a criteris objectius, avaluables de forma automàtica, s’han de triar els següents:
- Oferta econòmica
Es valora com a criteris objectius del contracte el preu pel qual se oferirà el servei, ja que
s’han de tenir presents sempre els principis que han de regir l’Administració Pública com son
els d’economia, eficàcia i eficiència de l’Administració i efectuar el servei objecte del
contracte, per aquest motiu l’oferta econòmica del contracte es puntuarà amb 58 punts.
- Altres criteris objectius: Per tenir més de 3 anys d’experiència en contractes de similar
objecte del contracte per a cada un dels professional en el món del lleure i les manualitats
destinats a l’execució del contracte: 7 punts, donat que els coneixements, experiència i eficàcia
generals de les persones que directament executin l’objecte del contracte són característiques
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intrínseques per tal d’aconseguir una millor qualitat del servei i/o rendiment de la prestació
incidint, per tant, en el valor econòmic de l’oferta.

Pel que fa a la solvència economico-financera les condicions seran:
- El volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l’any de més volum de

negoci dels tres últims acabats ha de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del
contracte quan la seva durada no sigui superior a un any, i almenys una vegada i mitja el
valor anual mitjà del contracte si la seva durada és superior a un any.
El volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha d’acreditar per mitjà dels seus
comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit en el
Registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els
empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil han d’acreditar el seu volum anual
de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil
Quan un contracte es divideixi en lots, aquest criteri s’aplica en relació amb cadascun dels
lots.
No obstant això, l’òrgan de contractació pot establir el volum de negocis mínim anual exigit
als licitadors per referència a grups de lots en cas que a l’adjudicatari se li adjudiquin diversos
lots que s’hagin d’executar al mateix temps.
En tot cas, la inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector
públic acreditarà, segons el que s’hi reflecteixi i llevat que hi hagi una prova en contra, les
condicions de solvència econòmica i financera de l’empresari.
Es considera aquesta solvència com la mínima per tal de garantir que es dugui a terme
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l’objecte del lot 2 de manera eficient i eficaç.

Pel que fa als criteris de selecció relatius a la solvència tècnica o professional.
Una relació dels principals serveis o treballs efectuats en els tres últims anys, de la mateixa
o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte, l’import anual acumulat
dels quals l’any de més execució sigui igual o superior al 70 per cent de l’anualitat mitjana del
contracte. Caldrà indicar l’import, la data i el destinatari, públic o privat. S’acreditaran

mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una
entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat
expedit per aquest o, falta d’aquest certificat mitjançant una declaració de l’empresari,
acompanyada dels documents en poder seu que acreditin la realització de la prestació; si
s’escau, aquests certificats els ha de comunicar directament a l’òrgan

de contractació

l’autoritat competent.
L’objectiu de la justificació d’aquesta solvència tècnica o professional és garantir la
professionalitat del tècnic encarregat de dur a terme l’objecte del contracte, ja que és un fet
de suma importància que el servei es presti de la forma més correcte possible, per aquest
motiu és sol·licita la capacitat demostrable del professional que executarà el contracte, amb
una experiència mínima de 3 anys que garantiran la bona execució del servei que es licita.
Títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels directius de l’empresa i, en particular,
del responsable o responsables de l’execució del contracte, així com dels tècnics encarregats
directament d’aquesta. El servei ha de ser portat a terme per un professional en matèria de
les manualitats i en possessió de la titulació competent en aquest sector.
El sentit d’haver acreditat aquest terme és que cal garantir que, qui hagi de prestar el servei
contractat, tingui els suficients coneixements en l’àmbit de les manualitats per poder dur-ho a
terme de forma correcta.
En el LOT 2 haurà de ser un professional en el àmbit dels talleristes ó de les manualitats amb
una titulació competent en aquest sector.
En compliment de la LCSP, per les empreses de nova creació, s’exigirà en aquest lot, que la
solvència tècnica

es justifiqui mitjançant la titulació competent en aquest sector del
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professional en el mon del lleure i les manualitats que dugui a terme el servei.

LOT 3. IMPLEMENTACIÓ DE NOVES TECNOLOGIES I MANTENIMENT DE MATERIAL
INFORMÀTIC
- Pla d’implantació (temps, metodologia i procediments)


Proposta de programació, planificació i metodologia de les sessions corresponents al
servei d’alfabetització digital per a la gent gran que es realitzen als Casals, el
desenvolupament d’aquests son fonamentals per oferir una bona qualitat en la
prestació del servei, aquests elements estan puntuats amb 9 punts.



Programació dels continguts i objectius generals del servei, tant de la implementació
de noves tecnologies com per al manteniment de material informàtic, aquests
elements estan puntuals amb 9 punts.



Proposta de suport informàtic correspon a serveis preventius i resolutius en les
instal·lacions dels Casals, amb l’objectiu de prevenir i incentivar actuacions correctives
dels ordinadors, aquest concepte estarà puntuat amb 7 punts.

- Qualitat i idoneïtat de la proposta de serveis ajustada a les necessitats de
l’Ajuntament
Seran objecte de valoració els següents subcriteris:


L’avaluació del servei mitjançant enquestes de satisfacció de l’usuari i un informe
anual del servei, són eines importants per saber el grau de satisfacció i es possibles
millores que s’han de realitzar al servei, per aquests motius aquest apartat està
puntuat amb 10 punts.
La tria d’aquest criteri ve justificada per donar un servei de el més òptim possible a la
gent gran, i per aquests motiu son fonamentals els conceptes com la programació, la
planificació, la metodologia, les enquestes de satisfacció, l’avaluació, l’experiència del
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professional, si aquests elements no es realitzen de forma adequada el servei la
prestació d’aquest servei no es donaria de forma satisfactòria.

Com a criteris objectius, avaluables de forma automàtica, s’han de triar els següents:
- Oferta econòmica
Es valora com a criteris objectius del contracte el preu pel qual se oferirà el servei, ja que
s’han de tenir presents sempre els principis que han de regir l’Administració Pública com son
els d’economia, eficàcia i eficiència de l’Administració i efectuar el servei objecte del
contracte, per aquest motiu l’oferta econòmica del contracte es puntuarà amb 58 punts.
- Altres criteris objectius: Per tenir més de 3 anys d’experiència en contractes de similar
objecte del contracte per a cada un dels professionals en matèria d’informàtica destinats a
l’execució del contracte: 7 punts, donat que els coneixements, experiència i eficàcia generals
de les persones que directament executin l’objecte del contracte són característiques
intrínseques per tal d’aconseguir una millor qualitat del servei i/o rendiment de la prestació
incidint, per tant, en el valor econòmic de l’oferta.
Pel que fa a la solvència economico-financera les condicions seran:
- El volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l’any de més volum de

negoci dels tres últims acabats ha de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del
contracte quan la seva durada no sigui superior a un any, i almenys una vegada i mitja el
valor anual mitjà del contracte si la seva durada és superior a un any.
El volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha d’acreditar per mitjà dels seus
comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit en el
Registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els
empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil han d’acreditar el seu volum anual
de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre
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Mercantil
Quan un contracte es divideixi en lots, aquest criteri s’aplica en relació amb cadascun dels
lots.

No obstant això, l’òrgan de contractació pot establir el volum de negocis mínim anual exigit
als licitadors per referència a grups de lots en cas que a l’adjudicatari se li adjudiquin diversos
lots que s’hagin d’executar al mateix temps.
En tot cas, la inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector
públic acreditarà, segons el que s’hi reflecteixi i llevat que hi hagi una prova en contra, les
condicions de solvència econòmica i financera de l’empresari.
Es considera aquest solvència com la mínima necessària per tal de garantir que es dugui a
terme l’objecte del lot 3 de manera eficient i eficaç.

Pel que fa als criteris de selecció relatius a la solvència tècnica o professional.
Una relació dels principals serveis o treballs efectuats en els tres últims anys, de la mateixa
o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte, l’import anual acumulat
dels quals l’any de més execució sigui igual o superior al 70 per cent de l’anualitat mitjana del
contracte. Caldrà indicar l’import, la data i el destinatari, públic o privat. S’acreditaran
mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una
entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat
expedit per aquest o, falta d’aquest certificat mitjançant una declaració de l’empresari,
acompanyada dels documents en poder seu que acreditin la realització de la prestació; si
s’escau, aquests certificats els ha de comunicar directament a l’òrgan

de contractació

l’autoritat competent.
L’objectiu de la justificació d’aquesta solvència tècnica o professional és garantir la
professionalitat del tècnic encarregat de dur a terme l’objecte del contracte, ja que és un fet
de suma importància que el servei es presti de la forma més correcte possible, per aquest
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motiu és sol·licita la capacitat demostrable del professional que executarà el contracte, amb
una experiència mínima de 3 anys que garantiran la bona execució del servei que es licita.

Títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels directius de l’empresa i, en particular,
del responsable o responsables de l’execució del contracte, així com dels tècnics encarregats
directament d’aquesta. El servei ha de ser portat a terme per un professional en matèria

d’alfabetització informàtica i manteniment d’aparells informàtics en possessió de la titulació
competent en aquest sector.
El sentit d’haver acreditat aquest terme és que cal garantir que, qui hagi de prestar el servei
contractat, tingui els suficients coneixements en l’àmbit de l’alfabetització informàtica i
manteniment d’aparells informàtics per poder dur-ho a terme de forma correcta.
En el LOT 3 el professional encarregat de portar-ho a terme haurà de tenir una formació
competent en informàtica.
En compliment de la LCSP, per les empreses de nova creació, s’exigirà en aquest lot, que la
solvència tècnica

es justifiqui mitjançant la titulació competent en aquest sector del

professional en matèria informàtica que dugui a terme el servei.
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