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Joventut
INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I LA IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
DELS SERVEIS DE DINAMITZACIÓ JUVENIL DE L’ESPAI JOVE DE CAN SALAMÓ
PER PROCEDIMENT OBERT.
De conformitat amb els articles 28 i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (LCSP):
1. Objecte del contractei
L’objecte del contracte està composat per les prestacions següents:
És objecte d’aquest contracte el servei de dinamització i atenció al públic de l’Espai Jove
de Can Salamó.
Atès que el departament de joventut no té els recursos humans necessaris per realitzar
aquest servei és necessari obrir un procés de licitació per contractar aquests serveis.
Les prestacions del servei són l’atenció, dinamització, informació i acompanyament dels
joves en els seu desenvolupament personal, social i emocional.
1.1-Atenció i dinamització
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L’adjudicatari realitzarà els serveis d’atenció i dinamització de tots els i les joves que
s’acostin a l’Espai Jove. La dedicació total estimada següent:
-

2021-2022 (de setembre de 2021 a juliol 2022): 25 hores/setmana d’una persona
dinamitzadora sociocultural: de dilluns a divendres de 16 h a 20 h per atenció
directa amb els joves i un matí a la setmana de 9 h a 13 h per coordinació amb la
regidoria de joventut i feina interna. 10 hores/setmana (de setembre a juny)
d’una persona amb formació de monitor/a de lleure per donar suport a les
activitats dirigides: la tarda de divendres i una altra tarda a concretar en funció
de les activitats, i 25 hores/setmana durant el més de juliol de dilluns a divendres
de 16 h a 20 h i un matí a la setmana de 9 h a 13 h.

-

2022- 2023 (de setembre de 2022 a juliol 2023): 25 hores/setmana d’una
persona dinamitzadora sociocultural: de dilluns a divendres de 16 h a 20 h per
atenció directa amb els joves i un matí a la setmana de 9 h a 13 h per coordinació
amb la regidoria de joventut i feina interna. 10 hores/setmana (de setembre a
juny) d’una persona amb formació de monitor/a de lleure per donar suport a les
activitats dirigides: la tarda de divendres i una altra tarda a concretar en funció
de les activitats, i 25 hores/setmana durant el més de juliol de dilluns a divendres
de 16 h a 20 h i un matí a la setmana de 9 h a 13 h.

-

2023-2024 (de setembre de 2023 a juliol 2024): 25 hores/setmana d’una persona
dinamitzadora sociocultural: de dilluns a divendres de 16 h a 20 h per atenció
directa amb els joves i un matí a la setmana de 9 h a 13 h per coordinació amb la
regidoria de joventut i feina interna. 10 hores/setmana (de setembre a juny)
d’una persona amb formació de monitor/a de lleure per donar suport a les
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activitats dirigides: la tarda de divendres i una altra tarda a concretar en funció
de les activitats, i 25 hores/setmana durant el més de juliol de dilluns a divendres
de 16 h a 20 h i un matí a la setmana de 9 h a 13 h.
-

2024-2025 (de setembre de 2024 a juliol 2025): 25 hores/setmana d’una persona
dinamitzadora sociocultural: de dilluns a divendres de 16 h a 20 h per atenció
directa amb els joves i un matí a la setmana de 9 h a 13 h per coordinació amb la
regidoria de joventut i feina interna. 10 hores/setmana (de setembre a juny)
d’una persona amb formació de monitor/a de lleure per donar suport a les
activitats dirigides: la tarda de divendres i una altra tarda a concretar en funció
de les activitats, i 25 hores/setmana durant el més de juliol de dilluns a divendres
de 16 h a 20 h i un matí a la setmana de 9 h a 13 h.

La proposta haurà de detallar el preu/hora més IVA del servei.
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Es considera que les principals funcions d’atenció i dinamització són:


Atendre i dinamitzar la població juvenil.



Potenciar la participació i la implicació dels i les joves i acollir les seves iniciatives
oferint alternatives d’oci, espais de relació, resposta a inquietuds.



Generar, des de la dinamització juvenil, un espai atractiu on els adolescents i
joves participin des de diferents nivells i graus d’implicació.



Dissenyar una programació trimestral d’activitats de dinamització juvenil i portarla a terme, coordinadament amb la coordinadora de l’espai.



Elaboració de memòries i informes.



Coordinació amb la coordinadora de l’espai i la tècnica de Joventut.



Participació en l’elaboració i implementació del PLJ municipal.



Totes aquelles tasques que es considerin oportunes relacionades amb polítiques
juvenils.



Vetllar pel bon ús de l’equipament.

2.2 Informació i acompanyament
Les principals funcions d’informació i acompanyament són:
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Acompanyar els i les joves en el seu desenvolupament personal, social i
emocional, en el seu procés educatiu, donant-los elements perquè siguin agents
actius i crítics de les seves accions.
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Informar i assessorar al jove, amb coordinació amb la responsable
l’equipament, en qualsevol àmbit: feina, educació, emancipació i la salut.

de



Elaboració de memòries i informes.



Coordinació amb la coordinadora de l’espai i la tècnica de Joventut.



Participació en l’elaboració i implementació del PLJ municipal.



Totes aquelles tasques que es considerin oportunes relacionades amb polítiques
juvenils.

El codis CPV d’aquest contracte de conformitat amb el Reglament CE 213/2008 de la
Comissió, de 28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002
del Parlament europeu i el Consell pel qual s’aprova el Vocabulari comú dels contractes
públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament europeu i el
Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel que fa referència a la revisió
del CPV, és:
85312300-2 Servicios de orientación y asesoramiento
2. La no idoneïtat de la divisió en lots de l’objecte del contracteii

3. Necessitats que motiven l’objecte del contracteiii
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Les tasques d’atenció, informació, acompanyament i dinamització dels i les joves han de
tenir un caràcter de continuïtat per tal de donar un servei òptim coneixent l’espai, eles i
les joves i les seves necessitats, les activitats juvenils, etc. En quant a la possible divisió
en funció de l’espai hem de considerar que Can Salamó és un sol equipament, una unitat
amb una política única i unes normes úniques. Per tant, el fet que l’espai només és un i
que les diferents tasques es poden realitzar simultàniament i sobretot s’ha de fer de
forma coordinada fa considerar que no és idoni dividir el contracte en lots.

-

Els serveis i els equipaments juvenils són, a efectes de la Llei 33/2010 de
polítiques de joventut, els instruments d’execució d’aquestes polítiques. Els
equipaments són els espais físics de titularitat de les administracions públiques o
entitats sense ànim de lucre on es presten els serveis juvenils. Als equipaments
juvenils també s’hi acull i dinamitza les entitats juvenils i estan subjectes a la
normativa específica sobre equipaments juvenils.

-

L’Ajuntament de Premià de Mar disposa d’un equipament juvenil obert, de
moment, només per a activitats concretes degut a la crisi sanitària, però amb
voluntat d’obrir-lo al públic general la primavera de 2021. Al Pla Local de Joventut
2018-2021 aprovat pel Ple municipal, es concreta com a acció la de Crear un
espai de referència i participació pel jovent, on puguin ser ells mateixos i rebre
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acompanyament de personal de l’administració, un espai que trobi l’equilibri entre
el suport i els recursos que pot oferir l’administració i l’autonomia dels joves. Ha
d’afavorir la comunicació i l’intercanvi i la creació de projectes comuns, però
també esdevenir un lloc on simplement, estar. Aquest espai tindria un horari
adaptat a la població jove (de tarda i en caps de setmana), i hauria d’estar
dinamitzat. L’objectiu hauria de ser, especialment, dirigir-se i escoltar a la
població jove no associada, i promoure projectes que puguin generar. Es tracta,
també, d’un espai físic on puguin compartir experiències i necessitats, sentir-se
acollits i acompanyats en totes les facetes de la vida, que puguin implicar-se en
participar en activitats, etc.
La necessitat de realitzar ara el contracte ve donat per la imminent obertura de
l’espai jove que s’ha de fer amb personal especialitzat. En la ja referenciada Llei
33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut, es fa diverses referències al
personal professional de joventut. En el preàmbul es diu que «es reconeix la
figura dels professionals en matèria de joventut»; més endavant es defineixen
aquests professionals com les «persones que es dediquen a la recerca, el disseny,
la direcció, l’aplicació o l’avaluació de plans, programes o projectes dirigits a les
persones joves des de les administracions públiques i des del teixit associatiu en
el marc de les polítiques de joventut».

-

A les XX Jornades de Polítiques Locals de Joventut, a Terrassa es va parlar del
nombre mínim de dinamitzadors per dur a terme les tasques en un equipament
juvenil: «El mínim ha de ser sempre de dos, sigui quina sigui la grandària de
l’equipament. Una feina de dinamització real i de qualitat no és possible amb la
tasca solitària d’un únic animador».

-

Insuficiència de mitjans propis: Atès que el departament de joventut no té els
recursos humans necessaris per realitzar aquest servei és necessari obrir un
procés de licitació per contractar aquests serveis. L’organigrama del departament
de joventut consta d’una cap, una tècnica i una coordinadora de l’equipament
juvenil.

12/05/2021 Cap de Cultura, joventut,
cooperaci

4. Idoneïtat de l’objecte del contracte i tractament de les dades de caràcter
personaliv
L’empresa disposarà de dades de caràcter personal dels usuaris, per tal de poder
realitzar les estadístiques de consulta, poder facilitar informació als joves i dur aquelles
tasques pròpies de la informació i dinamització juvenil.
5. Insuficiència de mitjans personalsv
El departament de joventut disposa d’una tècnica a temps parcial, una coordinadora de
l’equipament juvenil a temps parcial i una cap. L’obertura de l’equipament juvenil s’ha de
fer, com a mínim de dilluns a divendres totes les tardes. No es disposen dels mitjans
personals suficients, ni amb l’especialització i formació adequada per poder-ho realitzar
amb personal propi.
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6. Preu del contracte/pressupost base de licitacióvi
6.1. El pressupost base de licitació total és el següent:
Base Imposable
32.050,39 €

IVA
6.730,58 €

Total
38.780,97 €

Es tracta d’un contracte a un any prorrogable tres anys més, el repartiment anual és el
següent:
Any

Base
imposable
2021-2022
32.050,39
2022-2023 (pròrroga 1)
32.050,39
2023-2024 (pròrroga 2)
32.050,39
2024-2025 (pròrroga 3)
32.050,39

Dinamitzador/a
sociocultural
Monitor/a de lleure

€
€
€
€

IVA
desglossat
6.730,58
6.730,58
6.730,58
6.730,58

Sou brut
19.447,71 €

€
€
€
€

Import,
Percentatge
IVA inclòs
38.780,97 €
21%
38.780,97 €
21%
38.780,97 €
21%
38.780,97 €
21%

Cost empresa
6.514,98 €

Total
25.962,69 €

15.868,39 €
5.315,91 €
COST PERSONAL JORNADA COMPLETA

21.184,30 €
47.146,99 €

Tenint en compte que les hores de treball efectiu segons conveni són de 1.695 el cost/
hora és de:
Cost hora dinamitzador/a
Cost hora monitor/a de lleure
12/05/2021 Cap de Cultura, joventut,
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Sabent les hores de dedicació setmanal i les setmanes d’obertura del servei veiem la
necessitat de les següents hores / curs (de setembre a juliol):

Dinamitzador/a
sociocultural
Monitor/a de lleure

Setmanes obertura
48

Hores/setmana
25

HORES TOTAL
1.200

44
4

10
25

440
100

Per tant la despesa de personal necessària per cobrir el servei és de:
Cost dinamitzador/a
Cost monitor/a lleure
Despesa personal
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15,31722292
12,49811248

18.380,67 €
6.748,98 €
25.129,65 €
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El cost de mantenir l’edifici de can salomó, lloc on s’efectuarà el servei de dinamització
juvenil, en funcionament correspon a l’Ajuntament de Premià de Mar.
L’empresa que realitzi el servei pot tenir petites despeses de material per la realització de
les tasques de dinamització, aquestes despeses es creuen que son de 2.500
euros/anuals.
Es considera, segons l’experiència de l’organització en càlcul de costos que les despeses
generals d’estructura per poder ofertar el servei és d’un 6%.
També, i segons l’experiència de les empreses del sector, el benefici es del 10%.
Despesa personal
Material
Total
Despeses general (6%)
Benefici industrial
Preu de sortida (IVA exclòs)

25.129,65 €
2.500 €
27.629,65 €
1.657,78 €
2.762,96 €
32.050,39 €

Hi ha crèdit adequat i suficient per a fer front a la despesa en l’aplicació pressupostaria i
s’incorporarà el certificat de reserva de crèdit expedit per l’Interventor a aquests efectes.

-

2021-2022: 1.200 hores/any d’una persona dinamitzadora sociocultural: de
dilluns a divendres de 16 h a 20 h i un matí de 9 h a 13 h i 540 hores/any d’una
persona amb formació de monitor/a de lleure, repartides en 10 hores/setmana de
setembre a juny la tarda de divendres i una altra tarda a concretar en funció de
les activitats, i 25 hores/setmana durant el més de juliol de dilluns a divendres de
16 h a 20 h i un matí a la setmana de 9 h a 13 h.

-

2022-2023: 1.200 hores/any d’una persona dinamitzadora sociocultural: de
dilluns a divendres de 16 h a 20 h i un matí de 9 h a 13 h i 540 hores/any d’una
persona amb formació de monitor/a de lleure, repartides en 10 hores/setmana de
setembre a juny la tarda de divendres i una altra tarda a concretar en funció de
les activitats, i 25 hores/setmana durant el més de juliol de dilluns a divendres de
16 h a 20 h i un matí a la setmana de 9 h a 13 h.

-

2023-2024: 1.200 hores/any d’una persona dinamitzadora sociocultural: de
dilluns a divendres de 16 h a 20 h i un matí de 9 h a 13 h i 540 hores/any d’una
persona amb formació de monitor/a de lleure, repartides en 10 hores/setmana de
setembre a juny la tarda de divendres i una altra tarda a concretar en funció de
les activitats, i 25 hores/setmana durant el més de juliol de dilluns a divendres de
16 h a 20 h i un matí a la setmana de 9 h a 13 h.
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La proposta haurà de detallar el preu/hora més IVA del servei.
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-

2024-2025: 1.200 hores/any d’una persona dinamitzadora sociocultural: de
dilluns a divendres de 16 h a 20 h i un matí de 9 h a 13 h i 540 hores/any d’una
persona amb formació de monitor/a de lleure, repartides en 10 hores/setmana de
setembre a juny la tarda de divendres i una altra tarda a concretar en funció de
les activitats, i 25 hores/setmana durant el més de juliol de dilluns a divendres de
16 h a 20 h i un matí a la setmana de 9 h a 13 h.

7. Valor estimat del contractevii
El VEC és de 134.611,638 €, IVA exclòs, i s’ha calculat de la manera següent:
Concepte
Pressupost base de licitació
Pròrrogues
Modificació del contracte (20%)

Base imposable
32.050,39 €
96.151,17 €
6.410,078€

8. Aplicació pressupostàriaviii
5003 33406 2270603 Joventut. Dinamització espai jove
9. Afectació dels principis de sostenibilitat financeraix
Projecció dels efectes econòmics de la inversió durant la seva vida útil
Exercici
Actual
(2021)
0,00 €

2022

2023

2024

2025

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

b) Reducció de despeses de
manteniment anuals respecte a la
liquidació de l'exercici anterior

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

c) Increment ingressos anuals
derivats de la inversió respecte a
la liquidació de l'exercici anterior

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Resultat dels efectes econòmics
de la inversió
(b+c-a)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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a) Increment de despeses de
manteniment anuals respecte a la
liquidació de l'exercici anterior
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X

De les dades anteriors es conclou que els efectes pressupostaris de la
despesa proposada permeten donar compliment a l'objectiu d'estabilitat
pressupostària i deute públic.

☐

De les dades anteriors es conclou que serà necessària una aportació de
recursos addicionals pel què s'hauran d'habilitar les mesures adequades al
pressupost del proper exercici per situar el mateix en equilibri pressupostari.

10.Termini d’execució del contractex
El primer any de contracte finalitzarà, en tot cas, el 31 de juliol de 2022. Les tres
pròrrogues seran de 12 mesos cadascuna.
11.Elecció del procediment de licitacióxi
Procediment obert amb concurrència competitiva i publicitat
12.Selecció d’empreses: Documents habilitantsxii
No és necessari per la tipologia del contracte.
13.Selecció d’empreses: Concreció dels requisits de solvènciaxiii
13.a) Requisits de solvència econòmica i financera

13.b) Requisits de solvència tècnica i/o professional per a contractes de serveis
Les titulacions acadèmiques i professionals del personal de direcció de l’empresa i, en
particular, del personal responsable de l’execució del contracte. El responsable i les
persones que executin el contracte hauran de disposar de formació específica en
educació social, psicologia o similars.
Llistat dels principals serveis o treballs realitzats els darrers 3 anys que inclogui dates,
i beneficiaris públics o privats.
Acreditació d’haver prestat un mínim de 2 serveis relacionats amb la coordinació de
projectes de similars característiques en els darrers 3 anys amb un pressupost no inferior
a 10.000 € (IVA exclòs).
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X Pòlissa d’assegurança per riscos professionals (RC), vigent, amb un import de
cobertura igual o superior a 100.000 €.
X Declaració feta pel representant de l’empresa o apoderat, en el seu cas, sobre la xifra
global de negocis dels tres anys següents (2017- 2019), que en tot cas haurà de ser
igual o superior als 40.000 euros anuals.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la
siguiente página web
Codi Segur de Validació

aad1257b8ee14c48b4852589f8593aff001

Url de validació

https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Pl. de l’Ajuntament, 1
Telèfon 93 741 74 00
Fax 93 741 74 25
08330 Premià de Mar
http://www.premiademar.cat
e mail: info@premiademar.cat
NIF: P0817100A

Joventut
A tal efecte caldrà aportar declaració responsable o certificat de bona execució, on es faci
constar el compliment dels requisits exigits, els treballs realitzats amb indicació de les
tasques realitzades, el període d’execució, durada i import, sense perjudici d’allò
establert a l’apartat 4 de l’article 90 de la LLCSP pel que fa a les empreses de nova
creació.
Per determinar que un treball o servei és de la mateixa o similar naturalesa que el que
constitueix l’objecte del contracte, el plec de clàusules administratives particulars pot
acudir, a més del CPV, a altres sistemes de classificació d’activitats o productes com el
Codi normalitzat de productes i serveis de les Nacions Unides (UNSPSC), la Classificació
central de productes (CPC) o la Classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE),
que en tot cas ha de garantir la competència efectiva per a l’adjudicació del contracte. Si
el plec no ho preveu, s’han de tenir en compte els tres primers dígits dels codis
respectius de la CPV.
Títols acadèmics i professionals del personal contractat per al servei. Es presentarà
una declaració jurada sobre la veracitats de les dades per part de l’empresa i, en el cas
d’adjudicació, es presentaran els documents originals que n’acreditin l’experiència.
Concretament, els tècnics hauran de tenir la següent formació:





Grau superior en Animació Sociocultural o llicenciatura/grau en Educació Social / Treball Social /
Psicologia, per a la persona dinamitzadora i formació en monitor/a de lleure per a la persona de
suport a les activitats dirigides.
Nivell C de català
Tenir experiència de contacte amb joves.
Estar en possessió del Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual.

Motivació de l’elecció d’aquests requisits:
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14.Subcontractacióxiv
El percentatge màxim permès a subcontractar és 0%
15.Selecció d’ofertes: criteris de valoració (oferta econòmicament més
avantatjosa relació qualitatxv/preu)xvi
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La motivació ve donada per la importància d’una bona qualitat en el servei,
perquè això es pugui donar cal que el personal estigui format en l’àmbit de
l’animació o l’educació social, ja que l’atenció i la dinamització dels i les joves és la
peça clau per a l’èxit del projecte. Alhora, l’empresa ha d’acreditar una
experiència en altres projectes que pugui acreditar que coneix aquest àmbit i que
sap desenvolupar-se en aquest tipus d’activitat.

Criteris objectius valorables mitjançant judici de valor. Fins a 40
punts.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la
siguiente página web
Codi Segur de Validació

aad1257b8ee14c48b4852589f8593aff001

Url de validació

https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Pl. de l’Ajuntament, 1
Telèfon 93 741 74 00
Fax 93 741 74 25
08330 Premià de Mar
http://www.premiademar.cat
e mail: info@premiademar.cat
NIF: P0817100A

Joventut

Aquests criteris han de quedar reflectits en una memòria ha de tenir un màxim
de 30.000 caràcters (espais inclosos).
1)

Especificar el tipus de relació a crear amb els agents implicats per tal d’aconseguir el
bon desenvolupament del projecte tenint en compte el territori i el Pla Local de
Joventut de Premià de Mar (fins a un màxim de 10 punts):
Es descriuen una sèrie de propostes i accions de forma detallada,
exhaustiva i encertada i no s’obvia cap dels agents que poden tenir
relació amb el projecte. Les propostes s’ajusten totalment a les
línies d’actuació marcades pel Pla Local de Joventut i demostren el
coneixement del territori.
Es descriuen una sèrie de propostes i accions de forma poc
detallada i correcta i descriu la majoria dels agents que poden tenir
relació amb el projecte. La majoria de les propostes s’ajusten a les
línies d’actuació marcades pel Pla Local de Joventut i demostren
poc del territori.
Les propostes i accions proposades no responen als aspectes
demanats.

2)

10 punts

5 punts

0 punts

Accions de caràcter socioeducatiu (fins a 10 punts)
En aquest apartat caldrà descriure la proposta d’accions de caràcter socioeducatiu a
dur a terme així com la metodologia a emprar i els seus objectius. Es valorarà la
presència de la perspectiva de gènere i intercultural i la inclusió de la veu de
col·lectius minoritaris i més vulnerables:

3)

10 punts

5 punts
0 punts

Accions destinades a fomentar la participació dels joves (fins a 10 punts)
El licitant haurà de presentar una proposta on quedin recollides aquelles accions
encaminades a facilitar i potenciar la participació dels joves en el desenvolupament
del projecte. Es valorarà la idoneïtat d’aquestes propostes, la seva diversitat, la
presència de la perspectiva de gènere i intercultural i la inclusió de la veu de
col·lectius minoritaris i més vulnerables:
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Es descriuen les propostes i accions de forma detallada, exhaustiva
i encertada. Totes elles formen un conjunt d’accions que no obvien
cap dels aspectes demanats i que responen perfectament als
interessos del projecte a desenvolupar.
Es descriuen les propostes i accions de forma poc detallada i
correcta i no s’obvia cap dels aspectes demanats. Descripció
completa de les propostes i accions però amb falta d’exhaustivitat.
Les propostes i accions proposades no responen als objectius
marcats i/o als aspectes demanats.
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Es descriuen una sèrie de propostes i accions per fomentar la
participació de forma detallada, exhaustiva i encertada. Totes elles
formen un conjunt d’accions que no obvien cap dels aspectes
demanats.
Es descriuen una sèrie de propostes i accions de forma correcta i
no s’obvia cap dels aspectes demanats. Descripció completa de les
propostes i accions però amb falta de detall.
Les propostes i accions proposades no responen als objectius
marcats i/o als aspectes demanats.
4)

10 punts

5 punts
0 punts

Proposta de seguiment i avaluació (fins a 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:
Proposta de seguiment del servei i de l’avaluació que es faci de forma
exhaustiva, coherent, correcte i detallada que inclogui els ítems i
indicadors així com les eines de registre, la temporalitat de la recollida
i posterior anàlisi.
Proposta de seguiment del servei i de l’avaluació que es faci de forma
correcta però poc detallada incloent els ítems, indicadors i les eines de
registre i temporalitat.
Proposta de seguiment del servei i de l’avaluació que inclogui una
descripció poc definida i/o obviï algun dels punts demanats en aquest
apartat o que no aporti informació rellevant.
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15.2.

10 punts

5 punts
0 punts

Criteris objectius valorables mitjançant documentació acreditativa.
Fins a 20 punts.
Experiència:

Cal aportar documents que acreditin l’experiència.
Experiència en més de dos serveis en el desenvolupament de projectes
d’iguals o similars característiques.
Experiència en la realització de projectes vinculats a les polítiques de
gènere i interculturals.
15.3.

10 punts
10 punts

Criteris objectius de valoració automàtica i mitjançant fórmula
matemàtica. Fins a 20 punts

Edith Missé Mercado

Signatura 1 de 1

Planificació operativa i funcional del personal i del servei de dinamització
juvenil, fins a un màxim de 10 punts amb els següents aspectes a valorar:
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Proposta de control d’incidències en el servei,
especificant:
Accions.
Metodologia
Proposta d’interlocutor únic amb correu
electrònic i telèfon de contacte


5 punts

5 punts

Proposta del pla de formació del personal. Fins a un màxim de 10 punts.
Proposta de pla de formació
de personal

15.4.

Es presenta: 10
punts

No es presenta: 0
punts

Criteris objectius de valoració automàtica i mitjançant fórmula
matemàtica. Fins a 20 punts.

Oferta econòmica (20 punts):
Fórmula a aplicar:
PO = Punts de l'oferta O
PM = Puntuació màxima
O = Valor oferta que es puntua
MOE = Millor oferta econòmica
PO = (PM - (PM * (O - MOE) / MOE))
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16.

CLÀUSULES SOCIALS I/O MEDIAMBIENTALS PER A L’EXECUCIÓ DEL
CONTRACTE

L’empresa adjudicatària està obligada a aplicar, quan fa la prestació, mesures
destinades a promoure la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en el mercat de
treball, de conformitat amb el que preveu la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a
la igualtat efectiva de dones i homes.
Aquest pla s’ha d’elaborar en el termini màxim de 6 mesos, a comptar des de
l’adjudicació del contracte, amb el contingut establert en la Llei orgànica esmentada.
L’empresa contractista està obligada a complir les disposicions vigents en matèria
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball i d’integració laboral.
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L’empresa contractista ha d’adoptar mesures per prevenir, controlar i eradicar
l’assetjament sexual, així com l’assetjament per raó de sexe.
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Als treballs efectuats durant l'execució del contracte, els seran d’aplicació les
obligacions en matèria de fiscalitat; les obligacions en matèria de protecció del medi
ambient; i les disposicions vigents en matèria de protecció de l’ocupació, condicions de
treball i prevenció de riscos laborals següents: manipulació i transport d’objectes
volumètrics.
L’empresa contractista i, si escau, la subcontractista, ha d’establir mesures que
afavoreixin la conciliació de la vida personal i/o familiar de les persones treballadores
adscrites a l’execució d’aquest contracte.
L’empresa adjudicatària s’ha de comprometre, mitjançant la corresponent declaració
responsable, a dur a terme les activitats pròpies inherents a la coordinació d’activitats
empresarials necessàries per a l’execució del contracte.
L’empresa adjudicatària ha de garantir a les persones treballadores adscrites a
l’execució d’aquest contracte l’aplicació estricta de les condicions laborals que estableixi
el conveni laboral que els resulti d’aplicació.
17.Supòsits de modificació del contractexvii
Supòsit a): 20%. Fins a 6.472.06 € IVA exclòs.
Increment de les hores d’obertura al públic de l’equipament juvenil respecte l’estipulat en
el plec de prescripcions tècniques amb el corresponent increment de la partida
pressupostària.
L’obertura al públic de l’equipament juvenil és una part important de la seva acció. Poder
incrementar el nombre d’hores d’obertura incrementa el nombre de persones joves
usuàries del servei, i per tant, és una millora en les polítiques juvenils del municipi.

S’ha de descriure les prestacions i/o subprestacions de què es composi l’objecte del contracte, identificant si
es tracten de prestacions d’obra, servei o subministrament
i

La motivació de la no divisió en lots s’ha de centrar en el fet que la realització independent de les diverses
prestacions compreses en l’objecte del contracte en dificulti l’execució correcta des del punt de vista tècnic; o
bé que el risc per a l’execució correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la
necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per
la seva divisió en lots i l’execució per una pluralitat de contractistes diferents. S’ha d’explicar el perquè d’aquest
risc o dificultat desproporcionada respecte a l’objecte i al cost del contracte.

ii

S’ha de motivar quins títols competencials habiliten a l’ens local per executar aquesta obra, prestar el servei o
el subministrament, així com els objectius que es persegueixen amb el compliment de l’objecte del contracte. I
perquè en base aquests títols competencials és necessari licitar el contracte.
iii
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Document signat electrònicament

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la
siguiente página web
Codi Segur de Validació

aad1257b8ee14c48b4852589f8593aff001

Url de validació

https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Pl. de l’Ajuntament, 1
Telèfon 93 741 74 00
Fax 93 741 74 25
08330 Premià de Mar
http://www.premiademar.cat
e mail: info@premiademar.cat
NIF: P0817100A

Joventut

En els contractes l’execució dels quals requereixi la cessió de dades per part de l’Ajuntament al contractista,
heu d’especificar quina ha de ser la finalitat del tractament de les dades que s’hagin de cedir
v S’ha d’acreditar i motivar la manca de recursos personals i materials per executar l’objecte directament amb
els mitjans propis de l’ens local
iv

S’ha d’efectuar l’estudi de costos que determina el preu de sortida (costos de personal segons conveni
col·lectiu d’aplicació, costos de material, despeses generals i benefici industrial).
En el cas de que l’objecte del contracte es desglossi per preus unitaris, el preu del contracte són els preus
unitaris i el pressupost base de licitació és la despesa màxima prevista i compromesa.
vi

El preu s’ha de desglossar de manera que per una banda figuri la base imposable, per l’altre l’IVA a aplicar i el
preu resultant.
El preu del contracte/pressupost base de licitació ha d’incloure totes les anualitats, excepte les pròrrogues.
viiEl valor estimat del contracte és la base imposable del pressupost base de licitació + la base imposable de les
pròrrogues + el preu de les eventuals modificacions del contracte que s’hagin de preveure en els plecs.

S’ha de fer constar l’aplicació/ns pressupostària/es a las quals s’imputarà la despesa (l’orgànic, el funcional i
l’econòmic).
viii

De conformitat amb l’article 7.3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera s’ha de valorar les repercussions i efectes sobre les despeses i ingressos futurs així com
supeditar-se de forma estricta al compliment de les exigències dels principis d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.

ix

x El termini del contracte s’ha d’ajustar al termini d’amortització de la inversió en el cas de subministraments i
serveis, i tenint en compte que si són serveis o subministrament de tracte successiu, aquests s’han de licitar
periòdicament, per tant no cal esgotar el màxim legalment permès necessàriament. Per als contractes de
serveis i subministraments de tracte successiu o prestació continuada, el termini màxim ordinari és de 60
mesos, prorrogues incloses.

S’ha de motivar l’elecció si s’escull un procediment amb negociació, un acord marc o un sistema dinàmic
d’adquisició.
xi

xii Per raó de l’objecte del contracte, és possible que per exercir aquella activitat econòmica les empreses
licitadores hagin d’estar inscrites en un Registre Oficial (empreses de seguretat, de transport, ...) o que els seus
empleats hagin de disposar de carnets habilitants (d’instal·ladors, de conductors de vehicles especials, ...).

Si l’àrea gestora no especifica res, s’aplicaran per defecte els previstos en l’article 11 del RD 1098/2001, de
12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.

xiii

El màxim legal permès és el 99%, per als contractes de gestió de serveis públics/concessió de serveis es
redueix al 20% i només sobre prestacions accessòries. S’han de reservar determinades prestacions o
subprestacions al contractista principal.
xiv
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El termini del contracte d’obres és el que figuri en el projecte d’obres o documentació tècnica.
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xv En els contractes de serveis que tinguin per objecte prestacions de caràcter intel·lectual, com els serveis
d’enginyeria i arquitectura, i en els contractes de prestació de serveis socials si fomenten la integració social de
persones desafavorides o membres de grups vulnerables entre les persones assignades a l’execució del
contracte, promouen l’ocupació de persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral o quan es
tracti dels contractes de serveis socials, sanitaris o educatius a què es refereix la disposició addicional quarantavuitena, o de serveis intensius en mà d’obra, el preu no pot ser l’únic factor determinant de l’adjudicació.
Igualment, en el cas dels contractes de serveis de seguretat privada s’ha d’aplicar més d’un criteri
d’adjudicació.

En els contractes de serveis de l’annex IV, així com en els contractes que tinguin per objecte prestacions de
caràcter intel·lectual, els criteris relacionats amb la qualitat han de representar, almenys, el 51 per cent de la
puntuació assignable en la valoració de les ofertes.
En el procediment obert simplificat, a més, entre els criteris d’adjudicació que prevegi avaluables mitjançant un
judici de valor la seva ponderació no podrà superar el vint-i-cinc per cent del total, excepte en el cas que el
contracte tingui per objecte prestacions de caràcter intel·lectual, com els serveis d’enginyeria i arquitectura, en
què la seva ponderació no podrà superar el quaranta-cinc per cent del total.
No hi ha criteris de valoració subjectius, tots són objectius, en tot cas s’han d’objectivar. Per determinar
l’oferta amb millor relació qualitat preu es poden tenir en compte entre altres:

xvi

-

-

També cal explicar com es valoraran cadascun dels apartats subjectes a judici de valor, és a dir, les empreses
licitadores han de saber que esperem de les seves ofertes a priori. I què considerarem, a nivell de contingut
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La qualitat, inclòs el valor tècnic, les característiques estètiques i funcionals, l’accessibilitat, el disseny
universal o disseny per a totes les persones usuàries, les característiques socials, mediambientals i
innovadores, i la comercialització i les seves condicions.
Les característiques mediambientals es poden referir, entre d’altres, a la reducció del nivell d’emissió
de gasos d’efecte d’hivernacle; a l’ús de mesures d’estalvi i eficiència energètica i a la utilització
d’energia procedent de fonts renovables durant l’execució del contracte; i al manteniment o la millora
dels recursos naturals que es puguin veure afectats per l’execució del contracte.
Les característiques socials del contracte es refereixen, entre d’altres, a les finalitats següents: al
foment de la integració social de persones amb discapacitat, persones desafavorides o membres de
grups vulnerables entre les persones assignades a l’execució del contracte i, en general, la inserció
sociolaboral de persones amb discapacitat o en situació o risc d’exclusió social; la subcontractació amb
centres especials d’ocupació o empreses d’inserció; els plans d’igualtat de gènere que s’apliquin en
l’execució del contracte i, en general, la igualtat entre dones i homes; el foment de la contractació
femenina; la conciliació de la vida laboral, personal i familiar; la millora de les condicions laborals i
salarials; l’estabilitat en l’ocupació; la contractació de més persones per a l’execució del contracte; la
formació i la protecció de la salut i la seguretat a la feina; l’aplicació de criteris ètics i de responsabilitat
social a la prestació contractual; o els criteris referits al subministrament o a la utilització de productes
basats en un comerç equitatiu durant l’execució del contracte.
L’organització, qualificació i experiència del personal adscrit al contracte que aquest hagi d’executar,
sempre que la qualitat del personal esmentat pugui afectar de manera significativa la seva millor
execució.
El servei postvenda i l’assistència tècnica i condicions de lliurament com ara la data en què aquesta
última s’ha de produir, el procés de lliurament, el termini de lliurament o execució i els compromisos
relatius a recanvis i seguretat del subministrament.
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Joventut

mínim, de la proposició un 10, o un 5 o un suspès.
Si no s’omple aquest apartat, el contracte només es podrà modificar per les causes taxades en l’article 205
de la LCSP. S’ha de fer un esforç per preveure eventualitats (increment o decreixement d’usuaris, increment de
prestacions per consignació pressupostària sobrevinguda, sobre costos en l’obra pels acabats, perquè el subsòl
no es correspon amb l’estudi geològic o amb les cates, ...)
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12/05/2021 Cap de Cultura, joventut,
cooperaci

S’ha de quantificar el màxim de cadascun d’aquests supòsits, com es concretarà el preu de la modificació del
contracte (preus contradictoris, els preus ja existents en el contracte principal,...)
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