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Memòria i Informe justificatiu relatiu:
EXPEDIENT PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DELS TALLERS AL
CENTRE CULTURAL LA TORRETA
Identificació de l’expedient
Expedient 2021/25 - CONTRACTE DE SERVEI DELS TALLERS DEL CENTRE
CULTURAL LA TORRETA en relació a l’aprovació del Plec de clàusules
administratives particulars i Plec de prescripcions tècniques particulars per
a la contractació de servei dels tallers a impartir al centre cultural La
Torreta, procediment obert simplificat abreujat, tramitació ordinària i varis
criteris automàtics d’adjudicació.
Objecte del contracte
L’objecte del present contracte és la prestació del servei per a la realització
de tallers al centre cultural La Torreta pel curs 2021-2022.
La codificació CPV és:
92000000-1
Servicis d’esbarjo, culturals i esportius.
80000000-4
Servicis d’ensenyament i formació.
Els lots en què es divideix la contractació són els següents:
Lot 1:
Taller de ioga i relaxació per a persones adultes
Lot 2:
Taller de hipopilates per a persones adultes i Hipobaby
(hipopilates amb nadons).
Lot 3:
Taller de manualitats variades per a persones adultes
Lot 4:
Taller de fotografia per a persones adultes
Lot 5:
Taller de dansa oriental per a persones adultes
La descripció de cada Lot es pot veure al Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars.

Necessitat i idoneïtat del contracte
El servei de tallers al centre cultural La Torreta és una iniciativa municipal
dirigida tant a adults com a infants i joves. Aquest servei pretén estimular
la participació activa, proporcionar hàbits saludables, promoure la relació
interpersonal, fomentar la sociabilització, la inclusió social i els llaços amb
la comunitat, afavorir el benestar emocional i desenvolupar capacitats dels
participants en relació a l’activitat practicada.
El servei haurà de comptar amb professionals qualificats per a les
activitats a realitzar de cada lot, dels quals no disposa l’Ajuntament atesa
a la varietat de la proposta.
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Contractació per lots
D’acord amb l’article 99.3 de LCSP i 5 del Decret llei 3/2016, de 31 de
maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, atesa la
naturalesa del contracte que es pretén efectuar i que queda reflectida en
l’expedient administratiu, es considera més escaient dividir en lots
l’objecte del contracte.

Pressupost de licitació i valor estimat del contracte
S’estableix un pressupost base de licitació, referit a preu per hora per a
cada lot de:
Preu Hora /
21%
Preu Hora /
Lot
sense IVA
IVA
amb IVA
1
33,00 €
6,93 €
39,93 €
2
33,00 €
6,93 €
39,93 €
3
27,00 €
5,67 €
32,67 €
4
25,00 €
5,25 €
30,25 €
5
27,00 €
5,67 €
32,67 €
L’expressat preu es considera preu cert contractual i inclou totes les
despeses directes i indirectes que el contractista hagi de realitzar.
S’estableix un pressupost de licitació màxim, tenint en compte els preus
unitaris anteriors i la previsió d’hores d’activitat, per a cada lot, de:
Pressupost
Pressupost
amb IVA
Lot sense IVA 21% IVA
1 9.966,00 € 2.092,86 € 12.058,86 €
2 4.653,00 € 977,13 €
5.630,13 €
3
4.698,00€ 986,58 €
5.684,58 €
4
1.925,00€ 404,25 €
2.329,25 €
5
2.727,00€ 572,67 €
3.299,67 €
Total
29.002,49 €
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article
101 i concordants de la LCSP, és de 57.525,60,00 € IVA exclòs.
El mètode de càlcul per determinar l’import del VEC és el següent:
Import IVA
exclòs
1r any contracte
23.969,00 €
20% possible modificació 1r any
contracte
4.793,80 €
1ra pròrroga
23.969,00 €
20% possible modificació 1ra
pròrroga
4.793,80 €
TOTAL VEC
57.525,60 €
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Partida pressupostària
La despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació de 29.002,49€,
IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
següents:
2021 3340 226992
Despeses monitors tallers
9.967,57 €
2022 3340 226992
Despeses monitors tallers
19.034,92 €
Total
29.002,57 €
Durada i termini d'execució de les actuacions
Quant a la durada:
La durada del contracte serà d’octubre de 2021 a juliol 2022 (10 mesos).
El curs és d’octubre a juny. El mes de juliol es realitzaran activitats quan
s’acompleixin les condicions del mínim d’inscrits indicats a la Clàusula 2
del PPTP, i l’Ajuntament aprovi la seva realització.
La data d’inici de la prestació del servei es fixarà en la resolució de
l’adjudicació d’acord amb l’article 35.1.g) LCSP.
Quant a la pròrroga:
Es contempla la pròrroga del contracte de forma expressa, sense que la
seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 2 cursos,
d’octubre a juliol. (1 curs de contracte i un curs de possible pròrroga).
La pròrroga serà obligatòria per al contractista quan aquesta se li hagi
comunicat amb una antelació mínima de 2 mesos de l’inici del següent
curs de tallers.
Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
Aquest contracte té caràcter administratiu i es tipifica com a contracte de
serveis d’acord amb els articles 15 i 25.1 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic.
La contractació no està subjecta a regulació harmonitzada i es durà a
terme mitjançant procediment obert simplificat abreujat de conformitat
amb els articles 159.6. de la LCSP.

Criteris de valoració de les propostes
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor
proposició relació qualitat-preu seran, de forma decreixent, els que tot
seguit s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun
d’ells:
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor
proposició relació qualitat-preu seran, els que tot seguit s'indiquen,
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Criteris avaluables de forma automàtica (100 %)

- Criteri 1, Preu/hora (IVA exclòs), fins a 80 punts
S’assignarà la màxima puntuació a la millor oferta vàlidament presentada
i que no sigui considera anormalment baixa o desproporcionada respecte
al pressupost base de licitació.
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera
proporcional, atenent a la següent fórmula:

- Criteri 2, Activitats complementàries, fins a 10 punts
Realització d’activitats complementàries a les ofertades (sense
cost). Activitats com poden ser: jornades en motiu d’un Dia Internacional,
participació a activitats organitzades per l’Ajuntament o altres similars.
- Per la realització d’una activitat durant el curs 3 punts
- Per la realització de 2 activitats durant el curs 6 punts
- Per la realització 3 activitats durant el curs
10 punts
- Criteri 3, Experiència, fins a 10 punts
Major experiència en la realització de serveis semblants. Per a la
realització de serveis de característiques similars, en un nombre major
que el mínim d’anys exigits com a solvència tècnica.
- Per la realització de serveis entre 3 i 5 anys
3 punts
- Per la realització de serveis entre 6 i 10 anys
6 punts
- Per la realització de serveis més d’11 anys
10 punts
Per a la comptabilització d’aquestes puntuacions, s'acreditarà mitjançant
la declaració responsable inclosa a l’Annex 2 d’aquest PCAP,
Proposició avaluable d’acord amb criteris automàtics.
L’Ajuntament podrà demanar 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, a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració de
l'empresari acompanyat dels documents que tingui en poder seu que
acreditin la realització de la prestació.
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En tot cas, l’Ajuntament de Montmeló es reserva la facultat d’adjudicar
el contracte a qui reuneixi, al seu entendre, les condicions més
avantatjoses en relació qualitat-preu d’acord amb els criteris assenyalats
o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 150.3
LCSP.

Montmeló, signat electrònicament
Anna Isern Segura
Tècnica de Serveis a la persona
Ajuntament de Montmeló
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