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INFORME TÈCNIC JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ
PROCEDIMENT
CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEIS QUE TÉ PER OBJECTE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE
TÈCNICS I AUXILIARS I ELS SERVEIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC PER AL TEATRE MUNICIPAL DE BERGA
FOMENTANT POLÍTIQUES SOCIALS D’IGUALTAT.
Marc normatiu
 Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
 Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei
de Contractes de les Administracions Públiques (aplicable en tot allò que no sigui contrari a
la LCSP)
 Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic (aplicable en tot allò que no sigui contrari
a la LCSP).
 Conveni col·lectiu de treball de Locals d’Espectacles de Catalunya per al 2009-2012 (codi
conveni núm. 7900045501199 – DOGC 5541) i l’acord de revisió salarial per a l’any 2012
del Conveni col·lectiu de locals d’espectacles de Catalunya (DOGC 6111, de 19 d’abril de
2012)
Antecedents

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

El Teatre Municipal de Berga és un equipament cultural destacat de la ciutat de Berga. Es tracta
d’un edifici construït l’any 1913, amb reformes i modificacions posteriors, les darreres
corresponents als anys 1998 i el 2012.
L’equipament disposa de la sala principal, el teatre, i una sala polivalent, coneguda com a Sala
Casino. Pel que fa a la sala principal, el teatre, consta de platea (490) i amfiteatre (211), amb
un aforament màxim entre ambdós àmbits de 711 butaques (puntualment, les dues primeres
fileres de butaques del teatre no s’utilitzen per facilitar alguns muntatges i fins i tot una millor
visualització de l’escena, quedant un aforament a platea de 456 butaques, i un total de 667).
Pel que fa a la sala polivalent, realitzada arran de la reforma del 2012, aquesta permet fer
activitats amb butaques (aforament de 107) o sense, que segons les característiques de
l’activitat podria arribar a permetre un aforament màxim de 250 persones.
El teatre és un equipament que acull una programació anual repartida bàsicament en dues
temporades, inclou la programació pròpia i una diversificada ocupació per part d’entitats,
institucions, entre altres. Del conjunt de la programació d’arts escèniques i musicals, s’ha
d’esmentar la de teatre escolar (programa Anem al Teatre de la Diputació de Barcelona), que
compta amb una diversificada i extensa proposta; tot i que actualment l’Ajuntament de Berga
està acollit al conveni per l’Anem al Teatre, el curs 2021-2022 no es desenvolupa al Teatre
Municipal, per tant, no s’hi realitzaran les funcions d’aquest programa.
El teatre acull espectacles d’entitats teatrals vinculades a l’equipament, havent de fer esment,
entre altres, a la programació de pastorets representats per part d’una entitat sense ànim de
lucre. També és l’espai de representació de part de la programació musical de l’Escola
Municipal de Música de Berga (EMMB) i Conservatori de Música dels Pirineus (CMP). Al llarg
de l’any també s’hi porta a terme una destacada varietat d’actes i activitats vinculades a entitats
berguedanes i a centres docents del municipi.
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El Teatre Municipal suposa el principal equipament públic del municipi pel que fa a la
representació d’arts escèniques i música esdevenint un espai de referència.
Per tal de poder portar a terme la programació estable d’arts escèniques i música, així com
altres tipus d’activitats citades que pugui acollir l’equipament, organitzades pel propi ajuntament
o per cessió de l’espai a tercers, es proposa la contractació dels serveis tècnics i auxiliar així
com del servei d’atenció al públic (tècnic de so i llums, auxiliar de muntatge i desmuntatge,
suport a taquilla, control d’accés, acomodadors, etc.).
Amb aquesta contractació, a més, l’Ajuntament de Berga vol incloure polítiques socials tot
impulsant i promovent un marc de relacions laborals que contempli la no discriminació per raó
d’orientació sexual, identitat sexual, identitat de gènere i/o diversitat familiar.
L’Ajuntament de Berga té competència en la promoció de la cultura i equipaments culturals
segons l’art. 25.2.m de la LRBRL.
Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució escollida
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El teatre municipal és un equipament públic propietat de l’Ajuntament de Berga, que té per
objectiu principal oferir a la ciutat de Berga una programació cultural estable de qualitat
(especialment en arts escèniques i música), a la vegada que esdevé un equipament cultural de
referència pel desenvolupament de diverses propostes i projectes d’entitats sense ànim de
lucre, especialment aquelles dedicades a les arts escèniques i música però també altres entitats
sense ànim de lucre, institucions, ens, particulars, etc. , tals com escoles i centres docents,
empreses o privats, que sol·liciten del lloguer d’un espai amb les característiques que ofereix el
teatre.
El conjunt de les diverses propostes que al llarg de l’any acull el teatre, conformen un calendari
anual amb una àmplia i variada oferta cultural, social i lúdica, que es complementa amb la resta
de programació i propostes que es realitzen en altres espais o equipaments. El teatre acull un
destacat nombre d’activitats corresponents a propostes d’entitats sense ànim de lucre o altres
organismes que sol·liciten la cessió de l’equipament, aquestes junt amb la programació estable
pròpia ofereixen una programació composta essencialment per activitats de producció local,
algunes de comarcals, i, en conjunt, d’àmbit català. A manera de guia, durant l’any 2019 hi va
haver, al teatre, un total de 63 dies amb funció (dels quals 7 amb doble funció) i a la sala Casino,
85 dies d’ocupació amb activitats molt diverses. Del conjunt d’activitats requereixen menció
específica la programació dels Pastorets, les funcions del programa Anem al Teatre, els
concerts de l’EMMB i CMP que juntament amb algunes propostes d’entitats teatrals i de la
programació estable suposen el gran gruix d’activitats, les primeres citades aporten un nombre
molt elevat de públic al teatre. A manera informativa s’adjunta un quadre totalment orientatiu de
les dades d’ocupació en dies de les funcions i activitats específiques de l’any 2019.
TAULA ORIENTATIVA DE DIES D’OCUPACIÓ DEL TEATRE MUNICIPAL:

TEATRE – OCUPACIÓ 2019
TIPUS D’OCUPACIÓ

DIES DE FUNCIÓ

PROGRAMACIÓ PRÒPIA
ANEM AL TEATRE*
ENTITATS TEATRALS
ALTRES ENTITATS/TERCERS

16
19
14
14

TOTAL

63

DIES DE MUNTATGE
ESPECÍFIC, ASSAIGS
GENERALS
18
6
47

71
2
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SALA CASINO - OCUPACIÓ 2019
TIPUS D’OCUPACIÓ

67
18

DIES DE MUNTATGE
ESPECÍFIC, ASSAIGS
GENERALS
16
4

85

20

DIES DE FUNCIÓ

PROGRAMACIÓ PRÒPIA
ENTITATS/TERCERS

TOTAL
*Dels quals 7 dies de doble funció

Aquestes dades testimonien la necessitat d’un model de gestió eficient i productiu al servei de
la programació que acull l’equipament (teatre i sala polivalent). Pels motius exposats es
requereix i esdevé necessària la contractació dels serveis tècnics i auxiliars (sonorització i
il·luminació, audiovisuals si escau, maquinària escènica, producció, càrrega i descàrrega, etc.),
per una banda, i per l’altra, el servei d’atenció al públic (cap de sala, acomodació, control
d’accessos, recepció i suport a taquilla), per la correcta gestió i organització del servei segons
necessitats de la programació i activitats que es desenvolupin a l’equipament.
Les necessitats que es pretenen cobrir a partir del present contracte, així com la idoneïtat del
seu objecte i contingut per satisfer-les, responen a la necessitat de poder dur a terme la correcta
obertura de l’equipament i el correcte desenvolupament de les activitats programades, deriva
en la divisió de l’objecte del contracte en dos lots:
Lot 1. Serveis tècnics i auxiliars
Lot 2. Serveis d’atenció al públic
En aquest sentit es proposa la contractació dels serveis tècnics i auxiliars i els serveis d’atenció
al públic per al funcionament del Teatre Municipal de Berga, equipament que inclou la Sala
polivalent Casino, donat que a la plantilla de l’Ajuntament no es disposa de prou mitjans
personals i especialitzats per atendre el desenvolupament de la programació i les necessitats
que se’n puguin derivar.
INFORME

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Primer.- Objecte del contracte i classificació
D’acord amb els principis exposats, es considera que l’opció més eficient i eficaç que assegura
la millor resposta a les necessitats detectades és la contractació dels serveis tècnics i auxiliars
i els serveis d’atenció al públic per al Teatre Municipal de Berga amb la finalitat de dur a terme
aquest servei amb la major eficàcia possible, garantint un bon nivell de qualitat tècnica de les
activitats que es desenvolupin en l’espai, incloent l’atenció al públic i control d’accessos. A
banda, en la present contractació, es vol incloure polítiques socials tot impulsant i promovent
un marc de relacions laborals que contempli la no discriminació per raó d’orientació sexual,
identitat sexual, identitat de gènere i/o diversitat familiar.
La prestació objecte d’aquest contracte és la identificada amb els CPV 92000000 ‘Serveis
d’esplai, culturals i esportius, i CPV 92370000-5 Servei de tècnics de so, amb el reglament (CE)
núm. 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007, que modifica el reglament (CE)
núm. 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s’aprova el Vocabulari comú de
contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE i2004/18/CE del Parlament Europeu i del
consell sobre els procediments dels contractes públics, en allò referent a la revisió del CPV.
3
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Segon.- Divisió en lots.
Per la naturalesa de les prestacions és possible entendre que aquestes poden ser executades
de forma independent sense menyscabar la correcta execució dels treballs i una correcta
assignació dels recursos públics proporcionals a la finalitat requerida.
Als efectes de facilitar l’accés a les petites i mitjanes empreses, i considerant l’aprofitament
individual d’algunes prestacions, l’objecte del contracte es divideix en els lots següents, sense
excloure que les empreses es puguin presentar als dos lots. Els lots amb els quals es divideix
l’objecte del contracte són els següents:

Núm.
de lot
1

Prestacions

PBL cada lot i
dels dos lots

Serveis tècnics i auxiliars

130.743,36 €
(iva inclòs)

2

Serveis d’atenció al públic

48.164,71 €
(iva inclòs)

Total

178.908,07 €
(iva inclòs)

Tercer.- Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte.
3.1 Pressupost base de licitació.

El càlcul del pressupost base de licitació s’ha establert a partir del càlcul dels costos directes i
indirectes. Dins dels costos directes, el càlcul de l’esforç que s’estima necessari per a la
prestació objecte del contracte s’ha obtingut d’acord amb el conveni col·lectiu del sector
Conveni col·lectiu de Locals d’Espectacles de Catalunya per als anys 2009-2012 i l’Acord de
revisió salarial per a l’any 2012 del mateix Conveni col·lectiu de locals d’espectacle de
Catalunya (codi de conveni núm. 79000455011994).
El mètode de càlcul per determinar el preu s’ha realitzat a partir d’una anàlisi, estudi i valoració
segons les necessitats requerides en la programació i les activitats de l’any 2019, i del conjunt
d’hores realitzades per la totalitat de tasques.
Així, el mètode de càlcul aplicat per a determinar el pressupost del contracte ha estat el següent:

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Lot 1
Pel 1r any (2022 - Des de la formalització del contracte fins a 31 de desembre de 2022) i el 2n
any (2023):
Hores
anuals Preu màxim per
estimades*
hora (iva inclòs)
Cap o regidor (Cap tècnic)
400
29,05 €
Sots cap
960
24,79 €
Oficial de 1a (Tècnic)
960
24,37 €
Oficial de 2a (Auxiliar tècnic) (150 x 2) = 300
21,85 €
*El nombre d’hores de servei anuals indicades és orientatiu i s’ha calculat en base a les hores de servei prestades
per aquests conceptes durant l’exercici 2019.

Cost anual (euros)
Costos directes

41.686,87 €
4
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Costos d’empresa i indirectes (20%)
Benefici industrial (8%)
Total
IVA (21%)
Total IVA inclòs

8.337.37 €
4.001,94 €
54.026,18 €
11.345,50 €
65.371,68 €

Pressupost base de licitació Lot 1:
Despeses generals d’empresa i indirectes estimades per a realitzar les prestacions: 20%
Benefici estimat d’acord amb els costos assumits, objectius a assolir i interès legal del diner:
benefici industrial 8%
Total despeses directes i indirectes: 100.048,49 €
Total pressupost net iva exclòs: 108.052,37 € (inclou el benefici industrial)
Tipus IVA: 21%
Import IVA: 22.691,00 €
Total pressupost base licitació iva inclòs: 130.743,36 €
Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte que integra el lot, els
preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos.
L’Ajuntament no està obligat a exhaurir, assumint la despesa de les hores realment validades,
en el cas que les hores realitzades siguin inferiors a les totals previstes, per la qual cosa podrà
no exhaurir l’import adjudicat sinó que ho farà en funció de les hores reals realitzades per cada
categoria i els seus preus unitaris.
Lot 2
Pel 1r any (2022 - Des de la formalització del contracte fins a 31 de desembre de 2022) i el 2n
any (2023):
Hores
anuals Preu màxim per
estimades*
hora (iva inclòs)
Cap de sala
400
19,47 €
Acomodador
(252 x 2 =) 504
18,48 €
Control d’accés, recepció i (126 x 3 =) 378
18,48 €
suport taquilla

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

*El nombre d’hores de servei anuals indicades és orientatiu i s’ha calculat en base a les hores de servei
prestades per aquests conceptes durant l’exercici 2019.

Cost anual (euros)
Costos directes
Costos d’empresa i indirectes (20%)
Benefici industrial (8%)
Total
IVA (21%)
Total IVA inclòs

15.357,08 €
3.071,42 €
1.474,28 €
19.902,77 €
4.179,58 €
24.082,35 €

Pressupost base de licitació Lot 2:
Despeses generals d’empresa i indirectes estimades per a realitzar les prestacions: 20%
5
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Benefici estimat d’acord amb els costos assumits, objectius a assolir i interès legal del diner:
benefici industrial 8%
Total despeses directes i indirectes: 36.856,99 €
Total pressupost net iva exclòs: 39.805,54 € (inclou el benefici industrial)
Tipus IVA: 21%
Import IVA: 8.359,16 €
Total pressupost base licitació iva inclòs: 48.164,71 €
Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte que integra el lot, els
preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos.
L’Ajuntament no està obligat a exhaurir, assumint la despesa de les hores realment validades,
en el cas que les hores realitzades siguin inferiors a les totals previstes, per la qual cosa podrà
no exhaurir l’import adjudicat sinó que ho farà en funció de les hores reals realitzades per cada
categoria i els seus preus unitaris.
3.2 Imputació al pressupost municipal.
Aquest contracte per la duració de la seva execució comporta que la seva despesa s’imputi a
diferents exercicis pressupostaris.
D’acord amb la D.A.3a apartat segon de la LCSP, pot tramitar-se anticipadament un contracte
on l’execució material del mateix hagi de començar l’exercici següent sotmetent, però,
l’adjudicació a la condició suspensiva a l’efectiva consolidació dels recursos que hagi de
finançar el contracte corresponent.
Per als exercicis successius, la despesa corresponent anirà amb càrrec als pressupostos i
aplicacions pressupostàries que es determinin.
Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o
realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius Pressupostos
municipals.
3.3 Valor estimat del contracte.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Considerant el pressupost base de licitació, les estimacions del contracte abans esmentades,
així com les seves possibles modificacions i pròrrogues, el valor estimat del contracte sense
incloure l'Impost sobre el Valor Afegit, als efectes de determinar el procediment d’adjudicació,
la publicitat i l’òrgan municipal competent per a la seva aprovació és el següent:
LOT 1: Valor estimat del contracte
Concepte
Durada inicial 1r i 2n any
Modificació 20%
Pròrrogues 3r i 4 any
Total

Import
108.052,37 €
21.610,47 €
85.551,72 €
215.214,56 €

LOT 2: Valor estimat del contracte
Concepte
Durada inicial 1r i 2n any

Import €
39.805,54 €
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Modificació 20%
Pròrrogues 3r i 4 any
Total
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
Concepte
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE LOT 1
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE LOT 2
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE TOTAL

7.961,11 €
31.482,00 €
79.248,65 €

Import
215.214,56 €
79.248,65 €
294.463,21 €

Per calcular el cost del 3 i 4rt any s’ha realitzat el càlcul del preu d’acord amb la següent
justificació:
Lot 1:
Pel 3r any (2024):

Cap o regidor (Cap tècnic)
Sots cap
Oficial de 1a (Tècnic)
Oficial de 2a (Auxiliar tècnic)

Hores
anuals
estimades*
400
960
960
(150 x 2) = 300

Preu màxim per
hora (iva inclòs)
29,05 €
24,79 €
24,37 €
21,85 €

Pel 4t any (Fins 31 de juliol de 2025):

Cap o regidor (Cap tècnic)
Sots cap
Oficial de 1a (Tècnic)
Oficial de 2a (Auxiliar tècnic)

Hores
anuals Preu màxim per
estimades*
hora (iva inclòs)
230
29,05 €
560
24,79 €
560
24,37 €
(90 x 2) = 180
21,85 €

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

*El nombre d’hores de servei anuals indicades és orientatiu i s’ha calculat en base a les hores de servei prestades
per aquests conceptes durant l’exercici 2019.

3R ANY (2024) (euros)
Costos directes
Costos d’empresa i indirectes (20%)
Benefici industrial (8%)
Total
IVA (21%)
Total IVA inclòs

41.686,87 €
8.337.37 €
4.001,94 €
54.026,18 €
11.345,50 €
65.371,68 €

4T ANY (Fins 31 de juliol de 2025) (euros)
Costos directes
Costos d’empresa i indirectes (20%)

24.325,26 €
4.865,05 €
7
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Benefici industrial (8%)
Total
IVA (21%)
Total IVA inclòs

2.335,22 €
31.525,53 €
6.620,36 €
38.145,90 €

Pel Lot 2:
Pel 3r any (2024):
Hores
anuals
estimades*
Cap de sala
400
Acomodador
(252 x 2 =) 504
Control d’accés, recepció i (126 x 3 =) 378
suport taquilla

Preu màxim per
hora (iva inclòs)
19,47 €
18,48 €
18,48 €

Pel 4t any (Fins 31 de juliol de 2025):
Hores
anuals
estimades*
Cap de sala
230
Acomodador
(147 x 2 =) 294
Control d’accés, recepció i (74 x 3 =) 222
suport taquilla

Preu màxim per
hora (iva inclòs)
19,47 €
18,48 €
18,48 €

3R ANY (2024) (euros)
Costos directes
Costos d’empresa i indirectes (20%)
Benefici industrial (8%)
Total
IVA (21%)
Total IVA inclòs

15.357,08 €
3.071,42 €
1.474,28 €
19.902,77 €
4.179,58 €
24.082,35 €

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

4T ANY (Fins 31 de juliol de 2025) (euros)
Costos directes
Costos d’empresa i indirectes (20%)
Benefici industrial (8%)
Total
IVA (21%)
Total IVA inclòs

8.934,59 €
1.786,92 €
857,72 €
11.579,23 €
2.431,64 €
14.010,87 €

Quart.- Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació assignada
a cada criteri respecte del total de criteris a considerar:

8

Òrgan

REFERÈNCIA

INF

CONTRACTACIO

2021/000082/1403

Codi Segur de Verificació: c2e3a939-04c1-4e0b-a791-5065fd03acc1
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2021_773243
Data Impressió: 10/01/2022 14:09:12
Pàgina 9 de 15

SIGNATURES

Ìc2e3a939-04c1-4e0b-a791-5065fd03acc1AÎ

DOCUMENT

1.- Sara Simon Vilardaga (SIG) (TÈCNICA AUXILIAR DE CULTURA), 30/12/2021 14:29
2.- Ivan Sànchez Rodríguez (SIG) (ALCALDE), 30/12/2021 14:36

AJUNTAMENT DE BERGA

Àrea de Cultura

Conforme el que estableix l’article 145 de la LCSP els criteris d’adjudicació del contracte es
basaran en la pluralitat de criteris d’adjudicació en base a la millor qualitat preu que s’avaluarà en
relació a criteris econòmics i qualitatius.
Els criteris d’adjudicació per al LOT 1 i LOT 2 estan repartits amb 100 punts, tots ells de caràcter
automàtic. S’atorguen 45 punts al preu (criteri econòmic), 30 punts repartits en criteris qualitatius,
22,5 punts repartits en criteris socials i 2,5 punts en l’aportació d’una millora qualitativa en el
servei.
Considerant l’objecte del contracte, així com també totes les actuacions que integren el seu cicle
de vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat preu,
incorporar els següents criteris i amb la proporció que tot seguit s’indica i justifica:
A) Criteris de valoració econòmic (fins a 45 punts).
a.1) Avaluació de la proposta econòmica (fins a 45 punts)
1.Preu: fins a un màxim de 45 punts, la qual cosa representa 45% del total de puntuació a obtenir.
Es valorarà la baixa respecte el preu de licitació.

Descripció i justificació de la fórmula: - Aquesta fórmula està pensada per establir-se en licitacions on les
característiques del contracte permeten la introducció de paràmetres de qualitat en la seva prestació i es
vol incentivar de forma relativa la competitivitat entre els licitadors en el criteri preu. La fórmula atorga la
màxima puntuació a la millor oferta i estableix que la diferència de punts atorgats a dues ofertes és
proporcional a la diferència de les seves baixes.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

B) Criteris de valoració relacionats amb la qualitat del servei (fins a 30 punts).
b.1)
Lot 1: Aportació de material (fins a 5 punts):
S'atorgaran 5 punts a les empreses que tinguin i aportin un sistema d’intercomunicació per
a ús del seu personal.
Material
Sistema d’intercomunicació inalàmbric pel personal, per 4 persones o més
Sistema d’intercomunicació inalàmbric pel personal, per a 3 persones
No aporta material

Punts
5
2,5
0
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* Per a la seva justificació caldrà presentar una declaració de responsable conforme l’empresa
adjudicatària es compromet a aportar el material que ha presentat en l’oferta i adscriure’l en el contracte.

Lot 2: Aportació de material (fins a 5 punts):
S'atorgaran 5 punts a les empreses que tinguin i aportin un sistema d’intercomunicació i
equips de control i validació d’entrades (tabletes, mòbils, lectors de codis QR compatibles
amb el programari que escaigui) per a ús del seu personal.
Material
Punts
Sistema d’intercomunicació inalàmbric pel personal, per 3 persones o més
5
i equips de control i validació d’entrades (tabletes, mòbils, lectors de codis
QR, PDA,..), 2 terminals o més
Sistema d’intercomunicació inalàmbric pel personal, per 2 persones i
2,5
equips de control i validació d’entrades (tabletes, mòbils, lectors de codis
QR, PDA,...), 1 terminal
No aporta material
0
* Per a la seva justificació caldrà presentar una declaració de responsable conforme l’empresa
adjudicatària es compromet a aportar el material que ha presentat en l’oferta i adscriure’l en el contracte.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

b.2) Distància en km de la base de la empresa licitadora fins a les instal·lacions (fins a
25 punts):
Es valorarà l’oferta que ofereixi la possibilitat de resposta en la prestació de serveis de caràcter
urgent amb major rapidesa i per tant, capacitat de resposta davant imprevistos, de manera que
la major proximitat en relació a quilòmetres de distància de l’empresa al lloc de prestació del
servei se li atorgarà un màxim de 25 punts. Les ofertes s’avaluaran mitjançant la següent
escala de valoració:
Distància en quilòmetres entre la seu social de l’empresa i el
lloc de prestació del servei
0 - 5 km
<5 km - 10 km
<10 km - 20 km
<20 km - 50 km
<50 km - 100 km
<100 km

Punts
25 punts
20 punts
15 punts
10 punts
5 punts
0 punts

* Per justificar aquest criteri es quantificarà el quilometratge des de l’adreça de la seu social o centre
de treball de l’empresa fins a l’adreça del Teatre Municipal de Berga (C/ Ronda Moreta, 15 08600
Berga).

C) Criteris de valoració de caràcter social (fins a 22,5 punts).
c.1) Clàusula social sobre igualtat de gènere (10 punts): es podrà puntuar amb 10 punts
les empreses que dissenyin i presentin un Pla d'igualtat específic que l'entitat licitadora es
compromet a aplicar en l'execució del contracte i que detalli les polítiques d'igualtat de
l'empresa en relació amb l'execució del contracte quant a l'accés a l'ocupació, classificació
professional, qualitat i estabilitat laboral, durada i ordenació de la jornada laboral, o altres.
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*Per a la seva justificació caldrà presentar declaració responsable amb el compromís d’aportar el referit Pla en el
termini màxim de 6 mesos des de l’adjudicació del contracte.

c.2) Clàusula social sobre igualtat de gènere (12,5 punts): formació en matèria d’igualtat
de gènere del personal que oferirà el servei. Titulació, formació i capacitació de l’equip de
treball en matèria d’igualtat de dones i homes. Acreditació de l’empresa que executarà el
servei en accions formatives a la seva plantilla de persones treballadores en matèria
d’igualtat efectiva entre dones i homes i en violències masclistes a la feina.
Curs de formació (en hores per curs)
Formació de més de 20h/persona
Formació entre més de 15h i 20h/persona
Formació entre més de 10h i 15h/persona
Formació entre més de 5h i 10h/persona
Formació entre 2h i 5h/persona
Formació de menys de 2h

Punts (per curs/persona acreditat)
12,5 punts
10 punts
7,5 punts
5 punts
2,5 punts
0 punts

* Per a la seva justificació caldrà presentar el certificat corresponent que acrediti la realització de la
formació amb el còmput d’hores del personal i aquest s’adscriurà al contracte.

D) Criteris de millora del servei (fins a 2,5 punts): s'atorgaran 2,5 punts a les empreses que
acreditin com a millora aportar roba de treball (la part superior) dels diferents efectius que prestin
el servei amb inclusió del/s logotip/s que s’acordi amb el consistori (logotip de l’Ajuntament i/o
del Teatre Municipal).
* Per a la seva justificació caldrà presentar una declaració de responsable conforme l’empresa adjudicatària
es compromet a aportar els uniformes amb els logotips consensuats.

Cinquè.- Procediment d’adjudicació.
Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu
objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva
adjudicació, es considera que el més adient és adjudicar aquest contracte mitjançant
procediment obert, previst a l’article 156 de la LSCP, subjecte a regulació harmonitzada, en
ordre al valor estimat del contracte.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Sisè.- Condicions d’aptitud, solvència tècnica o professional, econòmica i financera de les
empreses.
Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no
discriminació i proporcionalitat que ha de regir en tota actuació administrativa, les condicions
d’aptitud mínima que s’haurà d’exigir als licitadors per a participar en aquest procediment
d’adjudicació és la següent:
Així mateix, per assegurar la idoneïtat de les empreses licitadores s’exigirà la següent solvència
(art. 86 a 91 LCSP):
1.- Solvència econòmica i financera:
-Volum anual de negocis referit al millor exercici dins dels tres últims per un import igual o
superior al que exigeix l’anunci de licitació. El volum de negocis mínim anual exigit serà igual o
superior a dues anualitats del contracte.
11
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Aquest criteri s’aplicarà en relació a cada un dels lots.
- Justificant de l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals
per un import de 900.000.-€
2.- Solvència tècnica i professional:
La solvència tècnica s’acreditarà de la següent manera:


Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres anys que inclogui
import, dates i el destinatari, públic o privat, d’aquests on l’import anual acumulat en
l’any de major execució sigui igual o superior al 70% de la anualitat mitja del contracte.
Els serveis o treballs efectuats s’acrediten mitjançant certificats expedits o visats per
l’òrgan competent, quan el destinatari és una entitat del sector públic; quan el destinatari
és un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d’aquest
certificat, mitjançant una declaració de l’empresari. Els certificats de bona execució dels
serveis inclosos en la relació el destinatari de la qual sigui una entitat del sector públic
poden ser comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’entitat contractant dels
serveis.



Indicació del personal tècnic o les unitats tècniques, integrades o no a l’empresa, de què
es disposa per a l’execució del contracte, especialment el personal en cap.

Setè.- Modificacions del contracte.
Tal i com estableix l’article 204 de la Llei 9/2017 de 9 de novembre de 2017, un cop perfeccionat
el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el contracte per les causes
següents:

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

- Per increment d’activitats que es desenvolupen, siguin obertes al públic o altres derivades
de propostes sense públic, i que requereixin un augment dels serveis objecte de
licitació.
- Per l’augment de projectes i propostes que es puguin implementar en el marc de
l’equipament i que suposin la necessitat de reforçar l’equip de serveis de personal de
qualsevol dels dos lots.
S’estableix un límit màxim de modificació del contracte del 20% del preu inicial.
Vuitè.- Pagament de factures.
El pagament de les factures es realitzarà mensualment, d’acord amb el calendari de pagaments
previst per l’Ajuntament i prèvia comprovació i supervisió dels serveis efectivament prestats.
Sens perjudici de la quantitat a satisfer que resulti en cas de demora o endarreriment de les
prestacions pactades.
Així mateix, es durà a terme d’acord amb el procediment d’aprovació de factures establert per
l’Ajuntament de Berga.
Novè.- Termini d’execució
12
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Per tal d’assegurar una continuïtat òptima del servei per donar resposta a les necessitats
detectades, i fer possible l’aportació de noves millores o solucions més eficients i eficaces en
futures contractacions, s’estableix una durada mínima del contracte de dos anys a comptar des
de l’any 2022, a partir de la data en que es produeixi la seva formalització, fins a 31 de desembre
de 2023.
Es preveu la possible pròrroga per l’anualitat 2024 i 2025 (aquest últim fins el 31 de juliol).
La durada total del contracte no excedirà els quatre anys, incloses les pròrrogues.
Desè.- Revisió de preus.
De conformitat amb l’article 9.2 del Reial Decret 55/2017, de 3 de febrer, pel qual es
desenvolupa la Llei 2/2015, de 30 de març, no es procedent la revisió de preus perquè
l’execució del present contracte no implica la realització de cap inversió en un període de
recuperació igual o superior a cinc anys.
Onzè.- Condicions especials d’execució.
S’estableixen com a condicions especials d’execució les vinculades al compliment del criteri
social fomentant polítiques d’igualtat entre dones i homes, en els següents termes:
-

Tindran la consideració de condició especial d’execució, els criteris d’adjudicació socials
que s’ofereixin, és a dir, desenvolupar i dissenyar un pla d’igualtat específic de treball
entre homes i dones i aplicar-lo en l’execució del contracte. També tindrà aquesta
condició els que ofereixin formació relacionada amb aquesta matèria i es mantingui al
llarg d’execució del contracte.
En aquest sentit la/el responsable del contracte podrà efectuar quantes comprovacions
consideri necessàries per tal d’assegurar el compliment d’aquesta clàusula.

Dotzè.- Garanties exigibles i termini.

AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Ateses les característiques del contracte no s’exigeix garantia provisional. No obstant, el
contractista que resulti adjudicatari haurà de dipositar una garantia definitiva equivalent al 5%
del preu d’adjudicació iva exclòs .
S’estableix un termini mínim de garantia de 1 any.
Tretzè.- Subcontractació.
En el present contracte es permet la subcontractació.
Abans de l’inici de l’execució del contracte el contractista haurà de comunicar, per escrit a
l’Ajuntament de Berga, la informació que estableix l’article 215 LCSP.
Així mateix, haurà de notificar a l’Ajuntament de Berga qualsevol modificació vers anteriors
comunicacions durant l’execució del contracte.
13
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Catorzè.- Cessió del contracte.
El contractista podrà traspassar els drets i obligacions del contracte amb autorització prèvia de
l’òrgan de contractació de conformitat amb l’article 214 de la LCSP.
Quinzè.- Règim específic de penalitats.
A més del previst a l’article 194 de la LCSP en relació amb l’execució defectuosa i demora,
s’aplicaran penalitats.
Considerant les característiques del contracte, així com també les possibles millores que puguin
oferir els contractistes i que seran objecte de valoració, així com el límit del 50% del preu del
contracte iva exclòs, s’estableixen les següents penalitats:
a) Incompliments molt greus:









AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.



La no prestació de qualsevol dels serveis que suposin la impossibilitat de realització
d’una activitat o espectacle programat.
El no desenvolupament i aplicació del pla d’igualtat específic quan aquest hagi estat
ofert i valorat per l’adjudicació del contracte.
L’incompliment de les condicions especials d’execució del contracte.
La no adscripció del personal que disposa de formació en igualtat de gènere quan així
hagi estat ofert i valorat en el contracte.
Que el personal que aporti l’empresa adjudicatària no sigui qualificat segons el què
exigeix la normativa d’espectacles.
L’incompliment de la normativa laboral de contractació del personal.
L’incompliment greu de la normativa sobre prevenció de riscos laborals.
Discriminació per l’empresa adjudicatària o qualsevol treballador d’aquesta per raó de
gènere, discapacitat, malaltia, religió, procedència, ètnia, cultura o qualsevol altra raó, a
qualsevol persona ja sigui artista, públic o el personal de la sala i/o treballador de
l’Ajuntament.
Realitzar instal·lacions que puguin resultar perilloses per als artistes, el públic o el
personal de la sala.

b) Incompliments greus





Utilitzar material en mal estat o defectuós, o realitzar un ús inapropiat del material tècnic
de l’equipament.
La no aportació del material ofert i valorat en l’adjudicació del contracte.
L’incompliment de les obligació recollida en la clàusula 29.d) PCAP quan generi
pertorbacions o queixes per part dels usuaris finals del servei.
Desobediència a les ordres donades per l’Ajuntament de Berga quan l’incompliment
suposi una falta en la prestació dels serveis.
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AJUNTAMENT DE BERGA

Àrea de Cultura








Tractes incorrectes reiterats amb els usuaris o destinataris dels treballs o serveis objecte
del contracte, així com les ofenses de paraula o d’obra per part del personal de
l’adjudicatari.
Conductes impròpies del personal de l’adjudicatari com presentar signes d’embriaguesa
o de no estar en condicions de realitzar els treballs assignats, furtar o robar material
d’altres empreses, artistes o del propi Ajuntament.
La introducció sense autorització de variacions o modificacions en els treballs o serveis
objecte del contracte.
Retard en l’inici d’espectacles per causa imputable a l’adjudicatari.

c) Incompliments lleus




Dificultar la inspecció del servei pels tècnic de l’Ajuntament de Berga responsable de
l’equipament.
Retard en la presentació dels contrariders
Demorar les tasques descrites en aquest plec i pactades en les reunions de coordinació.

S’estableix que dues faltes lleus, expressament comunicades, es consideraran una falta greu,
tres faltes greus, expressament comunicades, es consideraran una falta molt greu.
L’Ajuntament de Berga podrà optar, indistintament, per la resolució de contracte en cas de faltes
reiterades o molt greus, o per la imposició de les penalitats establertes.
Penalitats:
Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió d’aquestes faltes són les
següents:




AJUNTAMENT DE BERGA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.



Per incompliments molt greus una penalitat equivalent a un 10% com a màxim del preu
d’adjudicació. La imposició d’una penalitat d’aquesta tipologia es incompatible amb la
imposició d’altres penalitats amb independència de la tipologia que sigui.
Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 8% com a màxim del preu
d’adjudicació per cada penalitat d’aquesta tipologia.
Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 4% com a màxim del preu
d’adjudicació per a cada penalitat d’aquesta tipologia.

Setzè.- Responsable del contracte.
Serà responsable d’aquest contracte la tècnica auxiliar de cultura.

Berga, signat i datat electrònicament.

Sara Simon Vilardaga
Tècnica auxiliar de Cultura

Ivan Sánchez Rodríguez
Alcalde
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