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Contractació i Patrimoni

Memòria justificativa del contracte
1. Objecte del contracte
L’objecte del contracte és la prestació de serveis d’interpretació lingüística de diferents
llengües per a l’atenció d’usuaris i usuàries de la regidoria d’Acció Social i
Dependència.
En concret, es tracta de la contractació de serveis per prestar una atenció
personalitzada, de manera presencial o telemàtica per facilitar a les persones de parla
estrangera que s’adrecin als serveis socials i que no parlen les llengües catalana ni
castellana per garantir la millor intervenció social i educativa.
Atesa la gran quantitat d’orígens de la ciutadania, les diferents llengües son:







Àrab
Anglès
Francès
Rus
Polonès
Ucraïnès

L’Ajuntament, per atendre aquest servei, preveu que, com a màxim, necessitarà 200
hores anuals (12.000 minuts anuals) en horari de dilluns a divendres de 09.30 a 14.00
hores i tardes de 15.00 a 17.30 hores.
Aquest és un contracte calculat per preus unitaris, de manera s’estableix un
preu/franja, sense que es pugui establir amb exactitud la quantia total d’hores de
servei, en estar aquestes subordinades a les necessitats de l’Ajuntament. Els màxims
indicats no representen una obligació contractual.
El present contracte es pot qualificar de contracte administratiu de serveis, d’acord
amb la definició de l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic (LCSP), per la qual es transposen a l’ordenament jurídic les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
El codi CPV del vocabulari comú de contractes públics del present contracte, és el
següent:
 79540000-1 Servei d’interpretació
2. Licitació per Lots
La no divisió en lots es justifica en el risc que suposaria per a l’execució correcta del
contracte la divisió en lots atès que sorgeix la necessitat de coordinar l’execució de les
diferents prestacions, atesa la seva interrelació, qüestió que es podria veure
impossibilitada per la seva divisió i execució per una pluralitat de contractistes.
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A més el fet que hi hagi una única empresa adjudicatària ajuda a garantir la qualitat
lingüística fent servir sempre la mateixa terminologia, convencions i criteris, entre
d’altres.
3. Justificació de les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el contracte
projectat, així com de la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les.
Les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el present contracte, així com la
idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, s’han determinat en el PPT en els
termes següents:
Anteriorment a la situació provocada per la pandèmia del Covid-19, ja es disposava del
servei de traducció prestat a través de la col·laboració amb el Consell Comarcal del
Garraf. Arran de la Covid-19 afirmem que està tenint unes repercussions econòmiques
i socials sobre moltes famílies i/o persones, fa que en aquests moments hagi
augmentat considerablement persones que precisin atenció sense haver assolit la
competència lingüística. La qual cosa genera que s’incrementi la demanda de
sol·licituds del servei d’interpretació lingüística necessari per prestar una atenció
adequada i correcta.
L’augment de la demanda del servei de traducció ha hagut d’adaptar-se per poder-se
desenvolupar tant de forma telemàtica com presencial, garantint la prestació de serveis
a persones vulnerables en temps de pandèmia i de màxima necessitat.
Cal dur a terme la contractació d’aquest servei per donar satisfacció a les necessitats i
aspiracions veïnals consistents en facilitar l’atenció de les persones immigrants que
s’acosten a la regidoria i no parlen les llengües catalana ni castellana.
Per tal d’afavorir a les persones estrangeres immigrades en la seva inclusió social i
amb l’objectiu d’atendre la diversitat de la nova ciutadania i garantir la igualtat
d’oportunitats de les persones nouvingudes, es fa necessària la contractació d’un
servei d’interpretació en aplicació de l’article 10 f) de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre,
dels Serveis Socials de Catalunya.
f) Disposar dels ajuts i els suports necessaris per a comprendre la informació que els
sigui donada si tenen dificultats derivades del desconeixement de la llengua o si tenen
alguna discapacitat física, psíquica o sensorial, a fi de garantir l'exercici de llurs drets i
facilitar que puguin participar plenament en el procés d'informació i de presa de
decisions.

4. Informar la insuficiència de mitjans tècnics i de personal per satisfer les
necessitats del contracte.
La prestació de serveis l’ha de dur a terme normalment la mateixa Administració pels
seus propis mitjans. No obstant això, tal i com preveu l’article 30.2 de la LCSP, consta
a l’expedient informe emès per part del Director de Gestió del Talent i les Persones de
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, justificatiu de la insuficiència de mitjans suficients
per prestar aquest servei.
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Atesa la falta de mitjans personals propis de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es fa
necessari contractar la prestació objecte del contracte anteriorment descrita no compta
amb els mitjans personals ni materials suficients per a dur a terme les accions que
constitueixen el seu objecte i per tal que sigui realitzada per tercers.
5. Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació és de 8.820,00 euros, IVA exclòs, més 1.852,20 euros
corresponents al 21 % d’IVA, que fan un total de 10.672,20 euros.
El pressupost base de licitació s’ha calculat atenent al preu unitari de la prestació que
forma el servei i a una estimació de les necessitats a cobrir, prenent com a referència
la relació contractual prestada durant l’últim any.
Els serveis que s’han tingut en compte són els següents:
-

Dos tipus de serveis base:
o Interpretació lingüística presencial
o Interpretació lingüística telemàtica
Les característiques de les mateixes es defineixen al PPTP.
La primera franja del servei es factura per 45’ minuts. A partir del minut 46 es
facturarà per franges de 05 minuts.

-

Franges extres de 05 minuts, per els casos del servei d’interpretació telemàtica,
que es facturaran a un preu diferent al servei base.

-

Franges extres de 05 minuts, per els casos del servei d’interpretació presencial,
que es facturaran a un preu diferent al servei base.

Els preus unitaris que s’han tingut en compte per calcular el pressupost base de
licitació són els següents:
Serveis

Tipus de serveis

Màxim 200
hores anuals
amb una
estimació de
120 hores
presencials
i
80 hores
telemàtiques

Interpretació lingüística
45’ telemàtica
Franges
extres
telemàtica (05’)
Interpretació lingüística
45’ presencial inclou
desplaçament
Franges
extres
presencial (05’) inclou
desplaçament

Import
Preu/servei
total
sense IVA sense IVA

Import total
amb IVA

27,00 €

2.160,00 €

2.613,60 €

3,00 €

720,00 €

871,20 €

36,75 €

4.410,00 €

5.336,10€

4,25 €

1.530,00 €

1.851,30 €

8.820,00 €

10.672,20 €

Totals
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El preu efectivament abonat al contractista variarà en funció del nombre i tipus de
serveis que s’hagin pogut necessitar. D’aquesta manera el preu final anual podrà ser
inferior al pressupost d’adjudicació, en funció dels serveis efectivament prestats.
El pressupost de licitació es desglossa de la manera següent :
o Costos directes:
o Costos indirectes:
o Benefici industrial:

7.144,20€
1.146,60€
529,20€

6. Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte es fixa en 35.280 euros, exclòs l’IVA,
El mètode de càlcul per determinar l’import del valor estimat del contracte és el
següent:
a) Pressupost base de licitació:
b) Pròrrogues:
c) Modificacions previstes:

8.820 euros
26.460 euros
no es preveuen modificacions

7. Durada
El contracte tindrà una durada d’ un (1) any.
Es preveu la possibilitat de prorrogar el contracte tres (3) anys més per períodes
anuals.
8. Procediment d’adjudicació i criteris de valoració de les ofertes (art. 116.4
LCSP)
L’expedient de contractació es tramitarà de forma ordinària, per procediment obert
simplificat abreujat, d’acord amb l’article 159.6 de la LCSP, i adjudicació amb més d’un
criteri d’adjudicació.
9. Condicions d’aptitud de l’empresari quant a la habilitació professional o
empresarial
No es requereixen unes condicions específiques.
10. Solvència i/o classificació exigida als licitadors
Solvència econòmica i financera
Atès el tipus de procediment d’adjudicació no es requereix acreditació de solvència
econòmica i tècnica.
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Solvència tècnica o professional
Atès el tipus de procediment d’adjudicació no es requereix acreditació de solvència
econòmica i tècnica.
11. Compromís d’adscripció de mitjans personals i/o materials.
No es requereix
12. Criteris que s’han de tenir en consideració per adjudicar el contracte
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició més
avantatjosa seran els que a continuació s’indiquen, d’acord amb la ponderació que es
detalla per a cadascun d’ells.
1. Criteris avaluables de forma automàtica......................................... fins 100 punts
1.1 Oferta econòmica ............................................................................ fins 48 punts
Es puntuaran amb 0 punts aquelles ofertes que no millorin el pressupost de licitació.
L'oferta que millori més a la baixa el pressupost de licitació es valorarà en 48 punts.
Les altres ofertes seran puntuades aplicant un rigorós criteri de proporcionalitat entre
ambdues magnituds, màxima i mínima, aplicant la següent fórmula:
Puntuació= 48 x (IL-IO) / (IL-OME)
IL = Import de licitació
IO = Import ofertat
OME = oferta més econòmica
2.2.- Experiència i formació del personal adscrit a l’execució del contracte
Fins un màxim de ..............................................................................................52 punts
Caldrà presentar en el sobre corresponent el currículum de les persones previstes per
executar aquest servei, així com la documentació acreditativa de l’experiència i de la
formació.
Per puntuar aquest apartat es valorarà la documentació presentada de cadascú de la
manera següent:
 L’experiència de les persones previstes a l’execució del contracte......fins 12 punts
o Es valorarà l’experiència de cadascú a raó de 0.2 punts per mes treballat fins a
un màxim de 12 punts conjuntament.
 Titulacions reglades ..............................................................................fins 40 punts
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o Llicenciatura en filologia, es valorarà per cada llengua a raó de 2 punts per
llengua ................................................... fins un màxim de 12 punts
conjuntament
o Grau en traducció i interpretació ...................... fins un màxim de 28 punts
conjuntament.
Es valorarà per cada grau a raó de:
o

Llengües àrabs .......................................................................... 7 punts

o

Anglès i Francès ........................................................................ 5 punts

o

Rus i Ucraïnès ........................................................................... 7 punts

o

Polonès ...................................................................................... 9 punts

Aquesta informació s’acreditarà mitjançant l’aportació de fotocòpia compulsada del/s
títols corresponents, així com mitjançant la còpia dels contractes de treball i de la vida
laboral o bé d’un certificat en el que constin els treballs realitzats, l’empresa o
administració pública en la que s’han dut a terme els mateixos i el temps dedicat.
Per a la presentació de l’oferta dels criteris avaluables de manera automàtica, es
proposa el següent quadre:

OFERTA DEL LICITADOR ANY DE CONTRACTE
Interpretació lingüística 45’ telemàtica

__ €

Franges extres telemàtica (5’)
Interpretació lingüística 45’ presencial inclou
desplaçament
Franges extres presencial (5’) inclou
desplaçament

__ €

Millora experiència

__ €
__ €
0,2 punts x ____ mesos =

___ punts

Millora per formació
Llicenciatura en filologia
Grau

2 punts x __ llengua =

___ punts

Llengües àrabs .................. 7 punts
Anglès i Francès ................ 5 punts
Rus i Ucraïnès ................... 7 punts
Polonès .............................. 9 punts
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13. Condicions especials de la seva execució
L’empresa contractista ha de presentar a requeriment de l’Ajuntament el pla d’igualtat
entre dones i homes que serà d’aplicació a les persones que executin el contracte. En
el cas de que l’empresa contractista no estigui legalment obligada a l’elaboració
d’aquest pla, ha de presentar les mesures aplicables per assolir la igualtat de tracte i
d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit laboral, eliminació d’estereotips i
fomentar la igualtat efectiva i real entre dones i homes.
14. Constitució de garantia definitiva
Atès el tipus de procediment d’adjudicació no es requereix la constitució de garantia
definitiva.
15. Modificació del contracte
Atenent a allò que prescriuen els arts 203-207 LCSP:


No es preveuen modificacions.

16. Seguiment del contracte
La persona responsable del seguiment del contracte serà la Cap de Servei d’Acció
Social i Dependència, Sra. Marta Rovira Borrell.
17. Aplicació pressupostària
L’aplicació pressupostària serà amb càrrec a la partida pressupostària
35.2313.2269900 del pressupost vigent i a les aplicacions que s’habilitin en els propers
exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte. L’autorització o realització
del contracte es subordina, en qualsevol cas, a l’existència de crèdit a cada exercici
pressupostari.
18. Penalitats
Cas que l’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú opti per la no resolució del contracte,
s’imposaran al contractista les penalitats següents:
A) per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà:


una penalitat diària en la proporció de 0,60€ per cada 1.000 € del preu del
contracte, IVA exclòs.

B) per altres incompliments, amb el límit del 10% del preu del contracte, per a cada
penalitat, i amb el límit del 50% en el seu conjunt, ambdós IVA exclòs.
Els incompliments parcials o compliments defectuosos del contractista es
qualificaran en:
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1) Lleus
2) Greus
3) Molt greus
1) Es qualifiquen com a lleus els incompliments o compliments defectuosos en
l’execució de les prestacions objecte del contracte que no estiguin qualificades com a
greus o molt greus, que comportin una infracció de les condicions contractuals,
comportant una deficient execució de les prestacions del contracte. En tot cas tenen la
consideració de lleus:
a) Compliment defectuós o parcial de les funcions especificades al Plec de
prescripcions tècniques
b) Tractament incorrecte al personal de la corporació municipal.
c) Manca de col·laboració amb el responsable del contracte per dur a terme les
tasques de coordinació i d’execució de la prestació.
d) L’incompliment de les obligacions d’informació i coordinació amb l’ajuntament.
e) El manteniment inadequat de les condicions d’higiene del personal.
f) Qualsevol altra acció o omissió que infringeixi obligacions recollides en els
documents contractuals i altra normativa d’aplicació i no resulti tipificada
d’infracció greu o molt greu en aquest plec.
g) En cas de detectar-se un compliment defectuós de les obligacions del
contractista o de les prescripcions que recull el plec de prescripcions tècniques
particulars, es posarà de manifest en un informe del responsable del contracte
que recollirà el tipus d’infracció.
2) Es qualifiquen com a greus els incompliments o compliments defectuosos en
l’execució de les prestacions objecte del contracte que comportin una infracció de les
condicions contractuals generant un perjudici tant als interessos municipals com als
destinataris del servei sense que es posi en perill la prestació del servei. En tot cas
tenen la consideració de greus:
a) Compliment defectuós o incompliment reiterats (més de dues vegades) de les
funcions especificades al plec de prescripcions tècniques.
b) Incompliment dels compromisos assumits a l’oferta presentada.
c) Incompliment dels criteris d’adjudicació proposats per l’adjudicatari
d) L’incompliment de les condicions especials d’execució
e) La comissió de dos faltes lleus comportarà una falta greu.
f) Negativa a cooperar amb la corporació municipal.
g) El tracte incorrecte del personal envers el ciutadà o el personal de
l’administració.
h) La negativa injustificada de la prestació d’un servei en l’atenció a l’usuari.
i) La prestació parcial d’un servei de forma injustificada.
j) L’incompliment de l’horari establert de forma injustificada.
k) L’obstrucció a les facultats d’inspecció per part de l’ajuntament.
l) L’incompliment de la normativa reguladora de prevenció de riscos laborals del
personal adscrit a la prestació del servei.
m) La desobediència per part de l’adjudicatària de les disposicions de
l’administració d’acord amb les prescripcions del Plec.
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n) L’incompliment de les prescripcions sanitàries, laborals, de Seguretat Social i
tributàries que li siguin exigides al contractista per les disposicions vigents.
o) La reiteració d’una infracció lleu.
3) Es qualifiquen com a molt greus l’incompliment de les prestacions establertes en el
Plec de Clàusules Administratives Particulars, de Prescripcions Tècniques o en l’oferta
presentada per l’adjudicatari que posi en perill la prestació del servei generant una
lesió dels interessos municipals. En tot cas tenen la consideració de molt greus:
a) Incompliment de les funcions especificades al plec de prescripcions tècniques.
b) Incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social, així com de la
normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, i de la resta de normativa
aplicable al contracte.
c) Incompliment de la clàusula de confidencialitat.
d) Incompliment de la clàusula ètica.
e) Incompliment de les condicions especials d’execució del contracte
f) La comissió de dos faltes greus comportarà una falta molt greu.
g) Negativa de col·laboració amb el responsable del contracte per dur a terme les
tasques de coordinació i d’execució de la prestació.
h) La prestació del servei per personal no qualificat i la no substitució en cas de
rendiment insuficient.
i) La negativa injustificada d’atenció a un usuari.
j) La vulneració de la normativa de protecció de dades personals per part de
l’empresa adjudicatària o del seu personal.
k) L’actuació inadequada per defecte o per excés davant les necessitats
assistencials d’un usuari que comporti greus perjudicis pel mateix.
l) La reiteració d’una infracció greu.
C) El contractista accepta mitjançant la presentació de la corresponent proposta que
pugui ser penalitzat pels incompliments, compliments defectuosos o demores en el
compliment de les prestacions amb les següents quanties:
a) Lleus, es podran imposar penalitzacions fins un 2% de l’import d’adjudicació del
contracte.
b) Greus, es podran imposar penalitzacions fins un 5% de l’import d’adjudicació del
contracte.
c) Molt greus, es podran imposar penalitzacions de 10% de l’import d’adjudicació del
contracte.
En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui
formular al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia l’emissió dels informes
pertinents.
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de
les quantitats que, en concepte de pagament, s’hagin d’abonar a l’empresa
contractista, o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin
deduir els pagaments esmentats.

Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat

Document electrònic
Número de validació: 14157770564556104011

Contractació i Patrimoni

En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en
l’execució en què no estigui prevista penalitat, o aquesta no cobreixi els danys causats
a l’ Ajuntament, s’exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis.

Cap de Servei d'Acció Social

Marta Rovira Borrell
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