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INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Núm. Expedient: 20191001

1.- Objecte: Contracte de serveis de gestió i Programa de Dinamització Sociocultural
del Centre Cívic Parc Sandaru

2.- Import: 695.010,10 euros, IVA inclòs

3.- Descripció de la prestació:
El Districte de Sant Martí de l’Ajuntament de Barcelona, ha de contractar la gestió i
Programa de Dinamització Sociocultural del Centre Cívic Parc Sandaru consistent en
la prestació dels següents serveis i tasques:
-

Servei d’atenció i informació a la ciutadania

-

Servei de formació a través de la realització de cursos i tallers

-

Servei de difusió i divulgació cultural

-

Programa de suport a entitats, a l’expressió i a la creació

-

Servei de cessió d’espai.

El Centre Cívic Parc Sandaru, és un equipament, ubicat al carrer Buenaventura
Muñoz 21, amb la gestió d’un bar com a prestació accessòria al contracte i
comparteix espai físic amb altres equipaments i serveis municipals com són el
Centre de Serveis Socials Parc i el Casal de Gent Gran Parc que no són
objecte d’aquest contracte.

Els objectius de la gestió del Centre Cívic Parc Sandaru són:


Proveir

als

ciutadans,

entitats,

associacions

d’informació

especialitzada en l’àmbit social i cultural


Donar formació cultural i social
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genèrica

i
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Aportar dinamització cultural i creativa



Oferir suport als grups formals i informals



Dinamitzar entitats i associacions del territori



Fomentar la participació en la vida social i cultural del barri i del districte



Garantir i fomentar la implicació dels usuaris, tant individualment com a nivell
grupal, en la gestió de l’equipament.

4.- Necessitat i idoneïtat del contracte
Aquest contracte és necessari per al desenvolupament de l’activitat i les competències
municipals i té com a finalitat/objectiu promoure serveis, projectes i espais de relació a
la comunitat més propera per contribuir al desenvolupament sociocultural de la seva
població, afavorint elements de participació i intervenció comunitària

Aquest contracte permetrà satisfer adequadament les necessitats administratives per
les següents raons: permet una dinamització, gestió i coordinació del Centre Cívic
Parc-Sandaru i incorpora totes les especificitats necessàries i oferta de serveis i
tasques per aconseguir dotar d’informació i proveir d’una oferta cultural i formativa i el
contracte de serveis és el mitjà adequat i eficient per portar-lo a terme.
Es considera, per tant, segons prescriu l’article 116.4.e) que hi ha una clara i
proporcional vinculació entre l’objecte del contracte i la necessitat satisfeta amb el
contracte.

5.- Justificació de l’aplicació del Decret de 24-04-2017, de contractació pública
sostenible
En l’objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractació pública sostenible
següents, que es desenvolupen en els apartats corresponents de l’Annex a aquest
informe:
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1.- Objecte del contracte amb eficiència social:
a) En el pressupost base de licitació figura la desagregació dels costos directes i
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indirectes.
b) Atès que la retribució dels salaris és molt significativa respecte al cost final del
contracte, es fa constar que l’estimació dels costos salarials del personal que
executarà el contracte, s’ha fet en relació a un conveni de referència.
2.- Com a criteris d’adjudicació:
a) El criteri que valora el preu del contracte té una ponderació del 35% de la puntuació
total.
b) Les ofertes que d’acord amb el plec, puguin ser considerades anormals o
desproporcionades, seran excloses si, en el tràmit d’audiència, s’evidencia que els
salaris considerats a l’oferta són inferiors al que estableix el conveni d’aplicació.
3.- Com a condicions d’execució:
a) Pla d’igualtat
b) Comunicació inclusiva

6.- Justificació contractació externa:
L’Ajuntament no pot fer-ho directament, ja que no disposa dels mitjans personals per a
la realització d’aquest servei, per aquest motiu es considera oportuna la contractació
d’una empresa externa per cobrir els treballs descrits.
7.- Pressupost del contracte:

El preu del contracte es calcula com a màxim en 695.010,10 euros, IVA inclòs, calculat
sobre la base del preu de mercat d’aquest servei en funció de les hores de dedicació
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dels diferents professionals per a la gestió, dinamització i informació i de les activitats i
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cursos i tallers programats. La quantia d’aquest contracte es determina a tant alçat.

Pressupost de licitació
Import net: 574.388, 52 €
IVA: 21%:
Import total:695.010,10 €

Any

Import net

% IVA

Import IVA

Import total

2019

287.194,26

21

60.310,79

347.505,05

2020

287.194,26

21

60.310,79

347.505,05

total

574.388,52

120.621,58

695.010,10

Mesura Social: Desglossament del pressupost en costos directes i indirectes

Aquest pressupost es desglossa de la manera següent:

TOTAL

2019

2020

PERSONAL
78.000 €

39.000 €

39.000 €

60.000 €

30.000 €

30.000 €

102.000 €

51.000 €

51.000 €

92.000,00 €

46.000 €

46.000 €

Tallers i pòlissa assegurança

90.000 €

45.000 €

45.000 €

Tallers a la carta per a joves

20.000 €

10.000 €

10.000 €

Activitats

80.000 €

40.000 €

40.000 €

522.000 €

261.000 €

261.000 €

Gerent/Director
Coordinador

de

projectes

pedagògics i de ll.
Animador/a socio cultural
Informador/a

i

materials

programacions

(inclou difusió)
TOTAL COSTOS DIRECTES
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Despeses indirectes

14.811,72 €

7.405,86 €

7.405,86 €

Marge empresa (7%)

37.576,80 €

18.788,40€

18.788,40€

TOTAL COSTOS INDIRECTES

52.388,52 €

26.194,26 €

26.194,26 €

574.388,52 €

287.194,26 €

287.194,26 €

COSTOS (DIRECTES +INDIRECTES)

L’estimació dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referència el Conveni
col·lectiu del lleure (codi de conveni número. 79002295012003)
Els costos salarials s’han calculat a partir d’una plantilla de treballadors/es amb les
següents categories professionals i número de persones, segons s’especifica en el
Plec de prescripcions tècniques (PPT).

Categoria Professional

Retribució salarial per persona anual

30.224,96 €

1 (a 35 h)

de 25.907,10 €

1 (a 35 h)

Gerent/Director

Coordinador

Nº treballadors

projectes pedagògics i de
ll.

Animador/a

23.450,31 €

2 (a 35 h)

19.718,18 €

2 (a 35 h)

sociocultural

Informador /a

Preus unitaris: No

Despesa plurianual: Sí
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Valor estimat del contracte: 1.148.777,04 €

ANY

VE- €

2019
2020
2021
2022

287.194,26
287.194,26

VE -€ Pròrroga

VE
modificacions

SUMA - €

287.194,26
287.194,26

287.194,26
287.194,26
287.194,26
287.194,26

574.388,52

1.148.777,04

TOTAL
574.388,52
8.- Lots:
D’acord amb la previsió de l’article 99.3 LCSP, es considera necessari no dividir
l’objecte del contracte en lots atesa la naturalesa de l’objecte i a la seva indivisibilitat.
Es contracta un servei per la gestió d’un equipament de forma integral.
9.- Subcontractació/Subrogació
Subcontractació: Si, es permet la subcontractació.

Subrogació de personal: Sí
S’adjunta quadre que figura a l’annex 3 del plec de clàusules administratives
particulars amb la informació sobre les condicions dels contractes dels treballadors als
què afecti la subrogació, per tal de permetre una exacta avaluació dels costos laborals
que implicarà aquesta mesura, tot fent constar que es facilita als efectes previstos a
l’article 130 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

El llistat del personal subjecte a subrogació conté les següents dades:
-

Conveni col·lectiu d’aplicació

-

Categoria

-

Tipus de contracte

-

Jornada

-

Antiguitat
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-

Venciment del contracte

-

Salari brut anual de cada treballador

-

Tots els pacte en vigor amb els treballadors als qui afecti la subrogació

D’acord amb allò que estableix l’article 44 del TR de l’Estatut dels treballadors, aprovat
per RDLeg. 2/2015, de 23 d’octubre, cada contractista té l’obligació de respondre dels
salaris impagats als treballadors afectats per subrogació, així com de les cotitzacions a
la Seguretat Social acreditades, encara que els treballadors hagin estat subrogats pel
nou contractista, sense que en cap cas l’esmentada obligació correspongui a aquest
últim. En aquest cas, l’Administració, un cop acreditada la falta de pagament dels
esmentats salaris, procedirà a l retenció de les quantitats degudes al contractista per
garantir el pagaments dels esmentats salaris i a la no devolució de la garantia
definitiva en tant no s’acrediti el seu abonament.

10.- Pòlissa de responsabilitat

Pòlissa de responsabilitat civil: Sí
300.000 €
11.- Període d’execució:
La durada d’aquest contracte es preveu en 2 anys, a partir de l’1 de gener de 2019 o
del dia següent a la data de formalització del contracte, si fos posterior.

Es preveu una pròrroga per un màxim de 24 mesos.

12.- Garantia

Garantia definitiva: Sí
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13.- Termini de garantia
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Termini de garantia: tres mesos, a comptar des de la data de recepció correcta del
contracte.
14.- Classificació i solvència
Codi CPV: 92000000 – Serveis d’esbarjo, culturals i esportius.

Solvència:

Solvència econòmica i financera:
D’acord amb la previsió de l’article 87.1.a) LCSP es considera necessari que el volum
anual de negoci dels darrers tres anys sigui superior a 400.000 euros anuals. En el cas
de què la data de constitució de l’empresa o d’inici d’activitat sigui inferior a un any
comptat des de la data final de presentació de proposicions, el requeriment s’entendrà
proporcional al període.
Aquesta solvència cobreix el valor estimat del contracte i permet trobar una empresa
amb robustesa econòmica per fer front a les despeses econòmiques i les obligacions
legals inherents a la contractació del seu personal.

Solvència tècnica o professional:
D’acord amb l’article 90.1.a) LCSP, l’import anual, sense incloure els impostos, que
l’empresa licitadora ha de declarar com a executat durant l’any de superior execució
en el decurs dels últims tres anys en serveis o treballs de naturalesa igual o similar que
els que constitueixen l’objecte d’aquest contracte ha de ser com a mínim de
315.934,12 euros.
Aquesta solvència és necessària pel fet que al tractar-se d’un servei tan específic, es
busca un professional que ja hagi gestionat equipaments culturals amb capacitat per
abordar les diferents problemàtiques de la quotidianitat del servei.
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Altres aspectes contingut sobre 1:

En aplicació de la Llei 26/2015 de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció
Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

de la infància i l’adolescència, les persones de l’equip que treballin directament amb
els joves i adolescents hauran d’aportar el certificat corresponent de no haver estat
condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat sexual ni per delictes de
tràfic d’éssers humans.

15.- Justificació del procediment d’adjudicació i tipificació
Ateses les característiques d’aquest contracte es tracta d’un contracte de serveis i al
tractar-se de serveis inclosos en l’annex IV de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, i el seu valor estimat supera els 750.000 €; es proposa la
utilització del procediment d’adjudicació harmonitzat.
16.- Criteris d’adjudicació:
D’acord amb la Instrucció de l’Ajuntament de Barcelona de 8 de març de 2018,
d’aplicació de la LCSP, publicada en la Gaseta del dia 9 de març de 2018, la
ponderació màxima dels criteris d’adjudicació a partir d’un judici de valor és de 40 %
del total.
A. Criteris d'adjudicació avaluables mitjançant judici de valor.
Per la qualitat de la proposta de gestió que es presenti, tenint en compte els aspectes
que s'assenyalin en el plec de prescripcions tècniques fins a 10 punts.
 Per la qualitat en la proposta d’organització del treball de l’equip i del servei
d’informació i atenció a la ciutadania, fins a 6 punts.

Es valorarà la qualitat de l’organització de l’equip tècnic tenint en compte aquells
sistemes de coordinació interna i amb altres professionals d’equips de benestar del
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barri, de districte i de ciutat, la idoneïtat i motivació i justificació en la dedicació i
assumpció de responsabilitats i funcions del personal; i en quant al servei es tindrà en
compte la incorporació de programes o aplicatius que maximitzin la recollida i
Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

tractament de les dades, l’elaboració d’informes de seguiment, el suport web, accés en
diverses eines i aplicatius o accés remot a aquesta informació.

Es puntuarà la qualitat en funció dels següents paràmetres:
a) Per la concreció de l’organització, fins a 3 punts
Valoració:
La organització de l’equip tècnic per a la
execució dels treballs:
Aporta un equip tècnic òptim amb una dedicació de
cada treballador exhaustiva i justificada per a
garantir la qualitat de la execució dels treballs i
amb uns sistemes de coordinació interna i externa
excel·lent.
Aporta un equip tècnic òptim amb una dedicació de
cada treballador justificada per a garantir la qualitat
de la execució dels treballs i amb uns sistemes de
coordinació interna i externa bons.

Puntuació
3 punts

2 punts

Aporta un equip tècnic amb una dedicació bàsica 1 punts
però poc justificada dels treballs per a garantir la
qualitat de l’execució dels treballs i amb un sistema
de coordinació interna i externa bàsica i suficient.
No justifica ni motiva l’organització del servei i la
coordinació no és correcte ni adequada

0 punts

b) Per la incorporació d’aplicatius informàtics, fins a 3 punts.
Valoració:
Aportació d’aplicatius informàtics

Puntuació

Aporta un aplicatiu o eina informàtica eficient i amb

3 punts
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unes funcionalitats excel·lents que permetin el
control remot, i tractament digital de la informació
en diferents aplicatius.
Aporta un aplicatiu o eina informàtica eficient amb
unes funcionalitats notables però que no arriben
amb nivell de tractament o funcionalitats a
l’excel·lència.
Aporta un aplicatiu o eina informàtica bàsica amb
unes funcionalitats suficients per a desenvolupar
tasca.
No aporta aplicatiu informàtic o aquest no és
suficient per a una correcta execució del servei

2 punts

1 punts

0 punts

 Per la presentació d’un pla de formació als treballadors, fins a 1 punt.

Es valorarà la qualitat de la proposta de formació als treballs tenint en
compte la seva adequació a les funcions i responsabilitzats a realitzar, i es
consideraran especialment com a excel·lents aquells que tingui en compte
la perspectiva de gènere,

l’especialització en l’atenció al públic, en la

gestió de xarxes socials i o aplicacions informàtiques i en dinamització
cultural depenen de les categories professionals
Valoració:
Qualitat del pla de formació

Puntuació

Aporta un pla de formació excel·lent i adequat a
cada perfil professional per a aconseguir un millor
servei.

1 punt

Aporta un pla de formació notable i adequat a
perfils professionals

0,75 punts

Aporta un pla de formació bo i adequat a perfils
professionals

0,50 punts

Aporta un pla bàsic i no per tots els perfils

0,25 punts
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professionals
Aporta un pla insuficient o no aporta

0 punts

 Per la qualitat en la proposta de difusió, divulgació cultural i suport a creadors,
fins a 3 punts.
Es valorarà aquella proposta d’exposicions o mostres, arts escèniques i
música, i accions concretes de potenciació de creació jove, i de suport a la
professionalització d’artistes, comissaris, investigadors i creadors emergents,
les residències d’artistes i aquella programació cultural que permeti un major
apropament al centre cívic, rica en continguts culturals i que permeti una major
difusió i una participació notable per part del teixit associatiu del territori.
Valoració:
Qualitat de la proposta de difusió, divulgació
cultural i suport a creadors
Aporta una proposta excel·lent, amb una
programació cultural enriquidora i alt nivell cultural,
i amb accions de potenciació de creació jove i
professionalització d’artistes i creadors emergents i
residències amb molt impacte i una participació
molt elevada del teixit associatiu en la programació
Aporta una proposta notable, amb una
programació cultural interessant i de nivell cultural
atractiva a la població, i amb accions de
potenciació de creació jove i professionalització
d’artistes i creadors emergents i residències amb
impacte i una participació notable del teixit
associatiu en la programació
Aporta una proposta bona, amb una programació
cultural bàsica, i amb accions de potenciació de
creació jove i professionalització d’artistes i
creadors emergents i residències suficients i
interessants tenint en compte una programació
suficient amb el teixit associatiu en quant a
programació.
Aporta una proposta insuficient, de baixa qualitat
cultural i sense coherència i amb unes accions de
potenciació incoherents i sense participació amb el
teixit associatiu.

Puntuació
3 punts

2 punts

1 punts

0 punts
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L’extensió màxima els criteris de judici de valor serà de vint fulls a doble cara mida Din
A-4 i pel que fa a la mida del text serà com mínim en format Arial 11. Només es
llegiran les vint primeres pàgines a doble cara, excloent caràtula i índex.
La documentació justificativa d'aquests criteris avaluables mitjançant judicis de valor
s'ha d' incloure necessàriament i únicament al Sobre núm. 2A.

B. Criteris d'adjudicació avaluables automàticament.

Que serviran de base per a l'adjudicació del contracte són els següents, fins a un
màxim de 15 punts:

a) Pel preu ofert, fins a 8 punts.

Els càlculs o fórmules aplicables per obtenir la puntuació esmentada seran els
següents:
L’assignació de la puntuació serà proporcional a les baixes ofertades, de la fórmula
següent:

= (A - Nn) x P
(A-B)
On:

A = Pressupost base de licitació
B = Oferta econòmica més baixa en relació al pressupost base de licitació
P = Puntuació màxima
Nn = Oferta econòmica concreta de cada licitador.
b) Per l’ execució del servei en quant a cobertura de baixes, fins a 2 punts
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1.2.

Proposta de cobertura de baixes del personal, fins a 2 punts:

Substitució abans de 24 hores

2 punts

Substitució entre 48 hores i 24 hores

1 punt

c) Per l’increment de l’oferta del catàleg de serveis , fins a 5 punts
1.3. Per l’increment de l’oferta de tallers i cursos per sobre l’establert en el plec tècnic,
fins a 3 punts

A raó de 0,25 punts per cada curs o taller per sobre dels 90 mínims establerts en el
plec, fins a un màxim de 3 punts.
1.4. Per l’increment de l’oferta d’exposicions per sobre el mínim establert en el plec
tècnic, fins a 1 punt

A raó de 0,50 punts per cada exposició per sobre del mínim establert en el plec (20
anuals ), fins a un màxim d’1 punt.
1.5 Increment de cessió d’espais a entitats del barri, fins a 1 punts

A raó de 0,25 punt per cada nova entitat per sobre de les 20 mensuals exigides en el
plec, fins a un màxim de 1 punt.

Puntuació total d'aquests criteris (1): 15 punts.
Ateses les característiques d’aquest contracte referit a Serveis a les Persones i al
territori, els criteris vinculats a la qualitat del servei representen més del 51%.
17.- Justificació dels criteris d’adjudicació:
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S’han seleccionat els criteris que es tindran en consideració per adjudicar el contracte
per les raons següents:
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Criteris avaluables automàticament


El preu, per l’interès municipal a reduir el cost econòmic. Aquest criteri no
supera el 35% de la puntuació total d’acord amb la previsió del Decret
d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de contractació pública sostenible i la Guia de
contractació pública social, atès que les retribucions de personal en aquest
contracte són determinants del cost total.



La millora en la cobertura de baixes del personal, per tal de garantir un servei
ininterromput.



Per l’increment en l’oferta de tallers i cursos, que permetrà disposar d’una
major oferta de formació al centre cívic per donar resposta a les necessitats
dels usuaris.



Per l’increment de l’oferta d’exposicions, que permetrà disposar d’una major
oferta de divulgació cultural



Per l’increment en cessió d’espais a entitats del barri, que permetrà donar
major rendibilitat social tant de l’equipament i la possibilitat d’encabir les
necessitats del teixit associatiu de la zona

Criteris de judici de valor:


Es valorarà la qualitat en la proposta d’organització del treball de l’equip i del
servei d’informació i atenció a la ciutadania, intentant aconseguir un servei amb
sistemes d’informació més eficient i millors canals de comunicació cap als
usuaris i una organització del treball òptima i eficient que permeti una elevada
coordinació interna i externa revertint en un bon servei.



La qualitat del pla de formació, per tal de poder de seleccionar aquella proposta
que reculli una major formació als treballadors adequada a llocs de treball i
sobretot amb perspectiva de gènere i atenció a la ciutadania.
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La qualitat en la proposta de difusió, divulgació cultural i suport a creadors
d’aconseguir una oferta més enriquidora i de major impacte i divulgació cultural,
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potenciant la creació jove i la professionalització d’artistes.
18.- Facturació

El període de facturació serà mensual
19. Modificació del contracte

Possible modificació: No

20.- Obligacions del contractista

Per tal de poder donar compliment als compromisos contrets amb la Direcció
de Serveis a les Persones i al Territori en relació a la execució del servei, el
contractista haurà de comprometre’s a substituir les baixes de les persones en
un termini de 48 hores.
Responsabilitzar-se de l’obligatorietat de tenir personal degudament format en horari
de l’obertura de l’equipament en la utilització d’aparell desfibril·lador.

L’empresa contractista s’ha de comprometre al compliment de totes les
disposicions en matèria laboral i de seguretat social que siguin d’aplicació.
21.- Condicions especials d’execució
Mesures socials:
- Pla igualtat d’oportunitats:
 Informació sobre els principis d’igualtat i compromís de l’empresa
 Protocols

de

prevenció,

detecció

i

intervenció

d’assetjament i discriminació a la feina.

-

Comunicació inclusiva
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22.- Tipificació d’infraccions específiques d’aquest contracte
EL PCAP ha d’establir, així mateix, penalitats als contractista pels supòsits
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d’incompliment de la seva oferta:

-

L’oferta salarial de l’empresa licitadora té caràcter de condició d’execució
contractual i l’incompliment pot ser objecte de penalització com a falta molt
greu o d’extinció del contracte.

Es considerarà com a falta molt greu, no tenir personal format en la utilització
d’aparell desfibril·lador.
23.- Responsable del contracte

El responsable del contracte és Carles Pinar , tècnic de Cultura del Districte, o persona
que la substitueixi en el càrrec.

Departament: Direcció de Serveis a les Persones i al Territori

Descripció de les funcions específiques de la persona responsable del contracte:
-

Garantir l’execució del contracte

-

Precisar els termes d’execució

-

Realitzar el seguiment del projecte i el compliment de l’execució del contracte

-

Formular requeriments sobre correcció de deficiències de l’execució

-

Constatar la possible comissió d’infraccions administratives o incompliments
contractuals i traslladar la seva noticia a l’autoritat que correspongui, amb
comunicació prèvia a l’òrgan de contractació.

-

Elevar a l’òrgan de contractació la iniciativa per a l’actuació de potestats
administratives o la presa d’altres mesures, si s’escau.

-

Conformar les factures i els albarans acreditatius de l’execució del contracte
presentats per l’empresa adjudicatària.

-

Participar en les comissions de recepció de tancament del contracte.
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24.- Proposta

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Per tot això, proposa la contractació de serveis , per un pressupost total de 347.505,05
€, a càrrec del pressupost anual de 347.505,05 € l’any 2019 i any 2020.

Carles Pinar

Pilar Moros

Tècnic de Cultura DSPT

Gestor de Projectes Processos

Barcelona, 18 de juny de 2018
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