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ÀMBIT DE SERVEIS GENERALS
CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL SERVEI DE
DESENVOLUPAMENT I EXECUCIÓ DEL “PROGRAMA DE SUPORT A LA
DIGITALITZACIÓ DE L’ECOSISTEMA COMERCIAL” D’ESPLUGUES DE
LLOBREGAT.
El “Programa de Suport a la digitalització de l’ecosistema comercial” està
subvencionat pel “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU”.
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Expt. 2022/2614/1408

Assumpte:

Necessitat i idoneïtat de procedir a la contractació del servei
de desenvolupament i execució del “PROGRAMA DE
SUPORT A LA DIGITALITZACIÓ DE L’ECOSISTEMA
COMERCIAL D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT”

Destinatari:

Alejandro Muñoz
Coordinador de la Unitat Tècnica de Contractació

En relació amb l’assumpte de l’epígraf, el tècnic sotasignat emet el següent

INFORME:
Informe relatiu a la justificació de la necessitat i idoneïtat de procedir a la
contractació del servei de desenvolupament i execució del “Programa de suport
a la digitalització de l’ecosistema comercial”.
S’adjunta el plec de condicions tècniques que ha de regir la licitació.

1. JUSTIFICACIO DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va elaborar a finals de 2019 el Pla
estratègic de comerç amb l’objectiu de detectar les necessitats per a la
reactivació econòmica de l'oferta comercial local, la seva adaptació a les noves
tendències de consum, així com desenvolupar noves estratègies per impulsar
un model de comerç de proximitat de qualitat, professionalitat, digitalitzat i
sostenible.
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La ciutat disposa d’un teixit comercial variat, tant pel que fa a la tipologia de
subsectors com de formats, i la composició comercial s’adapta a la morfologia
urbana i a les característiques de la població.
El Pla estratègic de comerç planifica el pla d’acció en base a 3 eixos
estratègics: Estructuració, Comunicació i Competitivitat. L’Eix 3 Competitivitat,
defineix l’actuació Pla de Digitalització del Comerç al municipi d’Esplugues
de Llobregat amb la creació d’un programa de mentoring orientat a aquells
negocis amb cap o poca presència a internet que requereixin d’un suport per a
transformar els seus negocis les competències digitals que necessitin.
Segons dades del Pla, solament un 2,94% dels establiments comercials tenen
molta presència a internet, el 31,67% no tenen cap presència a internet i el
38,33% tenen un mínim de digitalització implantada. Aquests percentatges estan
molt per sota de la mitjana autonòmica.
Per tant, aquest programa incorporarà assessoraments personalitzats per a
pal·liar les mancances que a nivell individual els permetin esdevenir més
competitius.
Tanmateix, la Línia 9. Generar coneixement econòmic i ocupació, fer una ciutat
pròspera i socialment justa, del Pla d'acció Municipal 2020-2023, i la línia 6.
Línies d’actuació en matèria econòmica, del Pla de Reconstrucció per fer front
a les conseqüències econòmiques i socials derivades de l’emergència
sanitària de la ciutat d’Esplugues de Llobregat, han incorporat diferents
accions per reactivar el sector i adaptar-lo a les necessitats del sector en el segle
XXI.
La transformació digital del sector comerç és un procés imprescindible per fer
front a la constant evolució dels hàbits de consum, motiu pel que és necessària
la contractació del servei de desenvolupament i execució del “Programa de
suport a la digitalització de l’ecosistema comercial”. L’ajuntament no disposa dels
recursos materials ni tècnics necessaris per executar amb recursos propis
aquesta actuació.
La situació post COVID requereix més que mai actuacions de reactivació al
sector comercial. S'han de redefinir les accions de comunicació, i incidir més en
la percepció dels atributs positius que existeixen en el teixit comercial, amb
l'objecte no només de promoure'l, sinó també de reactivar els negocis i
acompanyar-los en aquesta nova etapa.
El 18 de setembre de 2020, el Consell Metropolita va aprovar el Pla metropolità
de suport a la cohesió social, l’economia de proximitat i la coproducció de
serveis (ApropAMB), en resposta al repte per frenar l’impacte de la COVID-19.
Aquesta pandèmia ha afectat fortament a la ciutadania, a la vida social i
econòmica, amb uns efectes en els teixits econòmics i socials de dimensió i abast
totalment desconeguts.
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La finalitat d’aquest pla metropolità és afavorir les iniciatives municipals,
complementaries a la resta de mesures existents, per combatre els efectes de
l'actual crisi social, econòmica, sanitària i de seguretat en el conjunt de la
ciutadania i, en especial, en els col·lectius més vulnerables, el petit teixit
productiu i de serveis de proximitat, i el teixit social econòmic local més afectat
per aquesta situació.
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En data 29 de setembre de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient
de contractació mitjançant procediment obert del servei de desenvolupament i
execució de l’Oficina de Digitalització d’Esplugues de Llobregat. Aquest servei
està per tant finançat pel Pla metropolità de suport a la cohesió social,
l’economia de proximitat i la coproducció de serveis (ApropAMB), amb una
vigència prevista màxima fins el 30 de juny del 2022 equivalent a la durada
màxima corresponent a l’import a finançar, sense opció de pròrroga.
Cap licitador concurrent va complir amb tots els criteris definits al Plec de
Condicions que regulaven mitjançant procediment obert del servei de
desenvolupament i execució de l’Oficina de Digitalització d’Esplugues de
Llobregat. En data 10 de desembre de 2021 es va declarar desert el procediment.
En data 29 de setembre de 2021, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va
sol·licitar, segons l’establert en l’OM ICT/949/2021, de 10 de setembre,
convocada pel Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en el marc del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, “AYUDAS PARA EL APOYO A
MERCADOS, ZONAS URBANES COMERCIALES, COMERCIO NO
SEDENTARIO Y CANALES DE COMERCIALIZACIÓN”, l’ajut corresponent al
projecte Esplugues Comerç 4.0.
En data 7 de febrer de 2022, la Comisión de Evaluación de la Dirección General
de Política Comercial, va formular la PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEFINITIVA,
per a la realització de les actuacions contingudes en la sol·licitud presentada per
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en aquesta convocatòria, per el projecte
Esplugues Comerç 4.0 presentat per import total de 1.236.355,00€ i
finançament sol·licitat de 748.736,50€.
Esplugues Comerç 4.0 està alineat amb el Mecanisme de Recuperació i
Resiliència (MRR) de la UE i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
d' Espanya, el qual té quatre objectius principals: promoure la cohesió
econòmica, social i territorial de la UE; enfortir la resiliència i la capacitat d' ajust
dels Estats membres; mitigar les repercussions socials i econòmiques de la crisi
de la COVID-19; i donar suport a les transicions ecològica i digital. Tots ells van
dirigits a restaurar el potencial de creixement de les economies de la Unió,
fomentar la creació d'ocupació després de la crisi i promoure el creixement
sostenible.
A Espanya, per assolir aquests objectius s’ha dissenyat el Pla Nacional de
Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) basat en quatre eixos
transversals: la transició ecològica, la transformació digital, la cohesió territorial3i
social i la igualtat de gènere. El Pla s' estructura en 10 polítiques palanca i 30
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components. La política V inclou la modernització i digitalització de l' ecosistema
indústria-serveis, de la Pime i impuls a l' emprenedoria. I la component número
13 es refereix a l' Impuls de la Pime.
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El Pla de Reconstrucció aprovat pel ple de la Corporació al maig de 2020 va
establir una sèrie d'accions per combatre els efectes de la crisi sanitària Covid19 en diferents àmbits. L’any 2021 es van destinar 1.474.000€ distribuïdes en
l’àmbit d’emergència social i en l’àmbit econòmic per donar suport a la reactivació
de les pimes i a les persones treballadores autònomes.
Esplugues Comerç 4.0 planteja actuacions ja previstes en el Pla estratègic de
comerç 2020-2023, les quals ja s'havien començat a desenvolupar com a proves
pilot, com és el cas de l’actuació corresponent al “Programa de suport a la
digitalització de l'ecosistema comercial”, si bé és cert que la pandèmia ha
accelerat el procés de digitalització del sector.
El Pla estratègic de la ciutat, així com el Pla director de comerç local ja establia
les línies d'actuació tenint com a referència els Objectius de Desenvolupament
sostenible i la metodologia de l'Agenda 2030, entre les quals figurava una aposta
per la digitalització del sector i la innovació tecnològica del mateix.
L'objecte d’aquesta convocatòria del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo,
en el marc del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, “AYUDAS
PARA EL APOYO A MERCADOS, ZONAS URBANES COMERCIALES,
COMERCIO NO SEDENTARIO Y CANALES DE COMERCIALIZACIÓN”, està
dirigida a Mercats Sostenibles (Component 13, inversió 4, apartat 2: C13I4.2).
Esplugues Comerç 4.0 s' alinea totalment amb la finalitat d'aquesta inversió:
finançament de projectes de millores en la modernització de mercats municipals,
àrees comercials, mercats de venda no sedentària i canals curts de
comercialització.
La creació d’un “Programa de suport a la digitalització de l’ecosistema
comercial”, per tant, entra dins de la dotació pressupostària que ofereix el Pla
metropolità de suport a la cohesió social, l’economia de proximitat i la
coproducció de serveis (ApropAMB) i que ofereixen las Ayudas para el
apoyo a mercados, zonas urbanas Comerciales, comercio no sedentario y
canales de comercialización convocada pel Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, en el marc del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, que oferirà l’acompanyament i mentoring
a tots aquells establiments comercials que vulguin millorar la competitivitat del
seu negoci a través de la transformació digital. El programa implementarà a
través d’un punt d’atenció la digitalització de l’ecosistema comercial i oferirà
itineraris per a la transformació digital dels establiments que hi vulguin participar.
Per aquest motiu es proposa iniciar la contractació, mitjançant procediment obert
corresponent al servei de desenvolupament i execució del “Programa de suport
a la digitalització de l’ecosistema comercial” d’Esplugues Pla de Recuperació,
transformació i resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.
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Aquest servei està cofinançat pel Pla metropolità de suport a la cohesió
social, l’economia de proximitat i la coproducció de serveis (ApropAMB), i
per les Ayudas para el apoyo a mercados, zonas urbanas Comerciales,
comercio no sedentario y canales de comercialización convocada por el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en el marc del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Aquest servei tindrà una vigència màxima fins el 31 de desembre del 2022,
equivalent a la durada màxima corresponent a l’import a finançar, i per tant no
hi ha opció de pròrroga.
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2. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte consisteix en la contractació d’un servei de consultoria
especialitzada, pel desenvolupament i execució del “Programa de suport a la
digitalització de l’ecosistema comercial”, aprovat dins el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia i finançat pel Fondo de Recuperación
NextGenerationEU.
El “Programa de suport a la digitalització de l’ecosistema comercial” contempla
l’assessorament i acompanyament de 180 establiments del comerç local, dels
serveis de proximitat, de la restauració i del turisme, en el procés de digitalització
dels seus negocis amb la finalitat de millorar la seva competitivitat i ampliar els
seus canals de venda adaptats als nous hàbits de consum.
El servei de consultoria especialitzada haurà de realitzar l’anàlisi i diagnosi de
les necessitats digitals dels establiments del comerç local, dels serveis de
proximitat, de la restauració i del turisme del municipi d’Esplugues de Llobregat
que puguin ser susceptibles de participar en el projecte, ja sigui en els itineraris,
o mitjançant consultes puntuals en matèria de digitalització i de Tecnologies de
la Informació. Aquest anàlisi i diagnosi ha de marcar les línies d’acció per tal de
millorar i actualitzar les habilitats digitals dels titulars d’aquests comerços que ho
sol·licitin.
Els participants en el “Programa de suport a la digitalització de l’ecosistema
comercial” seran tots els empresaris i professionals del comerç local, dels serveis
de proximitat, de la restauració, del turisme i de tots els projectes vinculats al
consum directe de la ciutadania amb seu al municipi d’Esplugues de Llobregat, i
que en l’últim exercici tancat anterior a l’entrada en vigor d’aquesta contractació
compleixin amb dos dels límits financers que defineixen la categoria de Pequeña
Empresa descrits en la Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003,
sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas
[notificada con el número C(2003) 1422, és a dir, que estiguin dins dels següents
límits financers:
-

Plantilla de menys de 50 treballadors.
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Volum de facturació inferior a 10.000.000,00€.
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En compliment de les ordres HFP/1030/2021, de 29 de setembre, i
HFP/1031/2021, de 29 de setembre, es deixa constància de les finalitats i
objectius que caldrà assolir.
L’objectiu del servei de desenvolupament i execució del “Programa de suport a
la digitalització de l´ecosistema comercial”, finançat pel Pla metropolità de suport
a la cohesió social, l’economia de proximitat i la coproducció de serveis
(ApropAMB) i pel “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU”, consisteix en
l’assessorament i acompanyament de 180 establiments del comerç local, dels
serveis de proximitat, de la restauració o del turisme que formen part d’un sector
en el procés de digitalització dels seus negocis amb l'objectiu de millorar la seva
competitivitat i ampliar els seus canals de venda adaptats als nous hàbits de
consum. Es pretén crear un punt d'atenció a la digitalització i, més concretament,
un servei de consultoria especialitzada en l'anàlisi i diagnosi de les necessitats
digitals dels titulars del comerç local, dels serveis de proximitat, de la restauració
o del turisme.
Les fites per a arribar a l’objectiu es desenvoluparan a través d’un itinerari de
digitalització estructurat en les següents fases:
-

-

-

Fase 0:
campanya de captació i sensibilització de beneficiaris, amb
un global de 180 hores.
Fase 1:
atenció, acolliment i diagnosi inicial, amb una dedicació de 2
hores en aquesta fase per beneficiari.
Fase 2:
preparació i presentació del pla individualitzat de
digitalització, amb una dedicació de 6 hores en aquesta fase per
beneficiari.
Fase 3:
suport a la implementació del pla individualitzat de
digitalització, acompanyament personalitzat i seguiment, amb una
dedicació de 6 hores en aquesta fase per beneficiari.
Fase 4:
diagnosi final i entrega del segell “Establiment digitalitzat
d’Esplugues”, amb una dedicació de 2 hores en aquesta fase per
beneficiari.

Segons dades del Pla Estratègic de Comerç 2020-2023, només un 2,94% dels
establiments comercials tenen molta presència a internet, el 31,67% no tenen
cap presència a internet i el 38,33% tenen un mínim de digitalització implantada.
Aquests percentatges estan molt per sota de la mitjana autonòmica. Les
actuacions incloses en el Projecte Esplugues comerç 4.0 es proposen com a
fita la reducció de l’escletxa digital en 7 punts percentuals, la franja
d’establiments que tenen un mínim o cap presència en internet.
La necessitats a cobrir han de complir amb les següents finalitats principals:
6
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Acompanyament i mentoring a tots aquells establiments comercials que
vulguin donar una empenta al seu negoci mitjançant accions digitals.
Assolir i millorar la presència online dels negocis mitjançant eines digitals.
Acompanyament en la transformació digital dels seus establiments.
Suport a la implementació d’eines per al reciclatge professional i la millora
continuada dels negocis.
Obtenció del segell de qualitat “Establiment digitalitzat d’Esplugues”.

3. CARÀCTER DEL CONTRACTE I CODI CPV
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Els codis CPV d’aquest contracte d’acord amb el Reglament número 213/2008
de la Comissió, de 28 de novembre de 2007, son:
-

72000000 Serveis IT: consultoria, desenvolupament de software, internet
i suport.
79000000
Serveis
a
empreses:
normativa,
mercadotècnia,
assessorament, selecció de personal, impremta i seguretat.
72221000-0 Serveis de consultoria en anàlisis empresarial.

4. DURACIÓ DEL CONTRACTE I INICI DE LA PRESTACIÓ
El contracte tindrà una vigència que s’iniciarà des del dia següent a la
formalització del mateix, prevista inicialment pel 15 de maig de 2022 i la data de
finalització, està prevista pel dia 31 de desembre de 2022.
El termini començarà a comptar des de la formalització del contracte o des de la
data fixada en el document contractual. En tot cas, la data d’inici de la prestació
del servei es fixarà en el contracte d’acord amb l’article 35.1.g) LCSP.
No es preveu la possibilitat de pròrroga addicional.

5. PREU DEL CONTRACTE I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
El sistema per a la determinació del preu del contracte serà per preus unitaris,
amb una despesa màxima de pressupost base de licitació de la contractació que
es fixa en la quantitat d’un import net de 146.204,13€ (IVA exclòs), més
30.702,87€ en concepte de 21% d’IVA, fent un import total de 176.907,00€ (IVA
inclòs) amb una vigència màxima fins el 31 de desembre de 2022 segons el
número d’hores previstes.
La determinació del preu per a la Mà d’Obra Directa s’ha fixat amb un càlcul
estimatiu de prestació del servei agafant com a referència preus de mercat, així
com la relació de Llocs de Treball i retribucions dels empleats públics de
7
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, 2021.
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D’aquesta relació s’han agafat els costos per a la categoria de coordinador,
tècnic i formador, i s’han distribuït de forma que el 25% del servei es
desenvoluparà pel coordinador, i el 75% pel tècnic coordinador i tècnic formador,
amb mateix cost.
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Tanmateix, es determina com a preu per a la Mà d’Obra Indirecte i s’afegeix com
a preu hora, un percentatge de despeses imputables a materials i desplaçaments
(3%), a despeses d’estructura (9%) i a marge comercial (19%).
Despesa imputable
Sous i salaris
Materials, desplaçaments (3%)
Despeses estructura (9%)
Marge Comercial (19%)
TOTAL

Import
100.880,85 €
4.386,12 €
13.158,37 €
27.778,79 €
146.204,13 €

Nombre d’hores a executar
Preu/hora

3.351
43,63€/h

%
69%
3%
9%
19%
100%

En aquest sentit, s’informa que el preu/hora que s’ha tingut en compte per a
calcular el preu d’aquest contracte és el següent: 43,63€/h, que calculat per un
total de 3.351 hores de servei, equival a 146.204,13€, més 30.702,87€ en
concepte de 21% d’IVA, fent un total de 176.907,00€.
Hores
estimades de
servei

Preu hora
base licitació

3.351 h

43,63 €/h

Preu base
licitació
sense IVA

IVA (21%)

Import Total
(IVA inclòs)

146.204,13€ 30.702,87€ 176.907,00€

Tenint en compte que degut a la naturalesa del contracte resulta impossible
conèixer per avançat quines seran les necessitats precises d’aquest servei, per
determinar el pressupost de licitació s’ha fet una estimació de les actuacions a
realitzar, fixant el preu unitari de licitació per a la prestació del servei, en relació
a les estimacions previstes.
D’acord amb la previsió de la disposició addicional 33a de la LCSP, el pressupost
base es considera estimativa i té caràcter de pressupost màxim i limitador
d’aquest contracte, que està condicionada a la quantitat de serveis que acabin
sent necessaris, per tant, és un pressupost estimatiu.
L’Ajuntament no està obligat a exhaurir el pressupost, i la persona adjudicatària
no tindrà dret a indemnització si no s’esgota el preu del contracte. Així, aquesta
contractació estarà sotmesa a les possibles variacions resultants de les8
necessitats reals de l’Ajuntament.
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Les persones licitadores hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta l’esmentat
preus unitari màxim (46,63€/h, IVA exclòs) definits com a tipus de licitació que
es troba a l’Annex II del Plec de condicions econòmic-administratives.
Les persones licitadores hauran d’indicar el preu hora ofertat (IVA exclòs) i
l’import ofertat (IVA exclòs). L’import ofertat (IVA exclòs) serà el resultat de
multiplicar les hores estimades de servei (3.351 h) pel preu hora ofertat (IVA
exclòs).
Aquest import ofertat es considerarà als únics efectes d’atorgar puntuació en
aplicació del criteri d’adjudicació. L’import d’adjudicació serà l’import del
pressupost base de licitació, amb una despesa màxima que es fixa en un import
total de 146.204,13 € (IVA exclòs), més 30.702,87€ en concepte de 21% d’IVA,
fent un import total de 176.907,00€ (IVA inclòs), així com la resta de
compromisos inclosos en l’oferta de la persona licitadora.

Valor estimat del contracte:
El valor estimat del contracte és de 175.444,96 €, IVA exclòs.
El mètode de càlcul per determinar l’import del Valor Estimat, donant compliment
al previst a l’article 101.5 de la LCSP, és el següent:

Import de licitació (IVA exclòs)
Increment d’unitats d’execució
Import de les modificacions previstes (20%) (IVA exclòs )
Import dels premis o primes que es pagarien als licitadors
(IVA exclòs)
Import de les opcions eventuals (IVA exclòs)
Pròrroga/es (IVA exclòs)
TOTAL VALOR ESTIMAT

TOTAL
146.204,13€
0€
29.240,83 €
0€
0€
0€
175.444,96€

Les persones licitadores hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta l’esmentat
preu base de licitació.
En tot cas, la baixa econòmica de l’oferta global no comportarà una reducció del
número d’hores, fixades en 3.351.
A tots els efectes, s’entendrà que les ofertes presentades pels licitadors
comprenen, no solament el preu del servei, sinó també les despeses que es
produeixin inclòs tributs que li siguin d’aplicació segons les disposicions vigents,
a excepció de l’IVA, que figurarà en quantitat apart.
A efectes informatius de la llei de contracte s'estipulen els costos directes, costos9
indirectes i valors següents:
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Costos directes
Costos indirectes
Preu d'execució de
contracte
IVA del 21%
TOTAL
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100.880,85€
45.323,28€
146.204,13€
30.702,87€
176.907,00€

6. ADMISSIO DE VARIANTS
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La persona licitadora no podrà presentar en les seves ofertes variants i/o
alternatives.

7. FACTURACIÓ I ASSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
El pagament de les factures es realitzarà d’acord amb el calendari de pagaments
previst per l’Ajuntament.
El preu s’abonarà mensualment, prèvia presentació de la corresponent factura
per part de la persona adjudicatària, qui haurà de detallar les actuacions
realitzades i degudament justificades, en el termini de quinze dies naturals a la
finalització del mes que correspongui als serveis prestats.
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat abonarà el preu del servei realitzat
durant cada mes, sempre que la factura hagi sigut emesa en termini i tingui el
vistiplau de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.
La present licitació es tramita a càrrec de l’aplicació pressupostària 14-4300122699 PROJECTES DE DIGITALITZACIÓ COMERÇ del pressupost municipal
corresponent a l’anualitat 2022.
Aquest servei està finançat en un 55,56% pel Pla metropolità de suport a la
cohesió social, l’economia de proximitat i la coproducció de serveis
(ApropAMB), i en un 44,44% per les Ayudas para el apoyo a mercados, zonas
urbanas Comerciales, comercio no sedentario y canales de comercialización
convocada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en el marc del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Les factures es carregaran a la partida pressupostària 14-43001-22699
PROJECTES DE DIGITALITZACIÓ COMERÇ del pressupost municipal en vigor,
l’import màxim anual serà de 176.907,00€ (IVA inclòs).
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8. REVISIÓ DE PREUS
No es preveu la revisió de preus.
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9. JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS
L’objecte del contracte no pot dividir-se en lots, conforme la justificació següent
(art. 99 LCSP): atesa la uniformitat i indivisibilitat del servei a prestar, resulta
inviable la seva execució en lots per part d’adjudicataris diferents.
El servei és complert i indivisible. El “Programa de suport a la digitalització de
l’ecosistema comercial” durà a terme unes actuacions vinculades les unes amb
les altres i correlatives en l’execució de fases, i que si es prestessin a nivell
individual per adjudicataris diferents perdrien la seva transversalitat i l’atenció
correcte cap al comerç.

10. ELECCIÓ DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ
El procediment d’adjudicació és el procediment obert d’acord mitjançant
tramitació urgent segons la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
D’acord amb l’article 50 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el
que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración
Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, que estableix que els contractes finançats amb fons procedents del
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència els podrà ser d’aplicació la
tramitació prevista en l’article 119 de la LCSP.
Atesa la complexitat del present expedient pels requisits específics i addicionals
d’informació que la Comissió Europea estableix en el compliment de l’Ordre
HFP/1030/2021, de 29 de setembre, pel qual es configura el sistema de gestió
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i de l’Ordre HFP/1031/2021,
de 29 de setembre, pel qual s’estableix el procediment i format de la informació
a proporcionar per les Entitats del Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local pel
seguiment del compliment de les fites i objectius i d’execució pressupostària i
comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència, es posa de manifest la necessitat de dur a terme de
forma urgent la contractació d’aquest servei de desenvolupament i execució del
“Programa de suport a la digitalització de l’ecosistema comercial” d’Esplugues
Pla de Recuperació, transformació i resiliència – Finançat per la Unió Europea –
NextGenerationEU. per poder completar en temps i forma el calendari aprovat
per la la Comisión de Evaluación de la Dirección General de Política Comercial,
en la seva formulació de PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEFINITIVA per a la
realització de les actuacions contingudes en la sol·licitud presentada per
11
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en aquesta convocatòria de concessió de
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subvencions corresponents a la línia d’ajudes a mercats, zones urbanes
comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització, la línia d’ajuts
de suport per a l’activitat comercial en zones rurals i la línia d’ajuts per al
enfortiment de l’activitat comercial en zones turístiques, en el marc del Plan de
Recuperación, Trasnformación y Resiliencia.
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D’acord amb l’exposat anteriorment, es posa de manifest que la tramitació
ordinària del procediment d’adjudicació impossibilitaria la correcta prestació del
servei en la seva totalitat i, més concretament, impossibilitaria el compliment dels
objectius que es pretenen amb aquest servei dins del termini previst d’execució
del mateix.
Per a la correcta execució del servei en la seva totalitat i dins del termini
d’execució previst, així com l’assoliment dels objectius marcats, és necessari
adjudicar i formalitzar el present contracte abans del 15 de maig de 2022, per tal
d’iniciar la prestació del servei en tal data.
D’acord amb l’anterior, es fa necessària la tramitació urgent del procediment
d’adjudicació per tal de garantir la correcta execució del servei en la seva totalitat
i dins del termini d’execució previst, així com l’assoliment dels objectius marcats,
doncs permetria adjudicar i formalitzar el present contracte abans del 15 de maig
de 2022, per tal d’iniciar la prestació del servei en tal data.

11. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
D’acord amb l’obligació d’incloure una condició especial d’execució del contracte
de caràcter socials, ètic, mediambiental o d’altre ordre, segons l’article 202 de la
LCSP, es considera com a condició especial, les següents:
-

Mediambientals: manteniment o millora dels valors mediambientals que
es puguin veure afectats per l’execució del contracte.

-

Protecció de les condicions salarials i condicions generals de convenis
dels treballadors i treballadores adscrites a l’execució del servei.

-

Compliment de la normativa vigent en relació a la crisis sanitària del
COVID-19 durant l’execució del contracte.

12. RESPONSABLES DEL CONTRACTE
L’Ajuntament designarà mitjançant nomenament al personal tècnic competent,
què coordinarà i supervisarà els encarregats de coordinar i supervisar el servei,
i que actuarà com a interlocutor amb la persona adjudicatària del contracte.
12
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La persona responsable del contracte és la Sra. Laura Laveda Alba, directora del
Servei d’Economia i Treball.

13. FIANÇA I GARANTIA
No s’estableix garantia provisional.
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L'adjudicatari constituirà una garantia per import corresponent al 5% aplicat
sobre l’import equivalent al percentatge que li correspondria percebre a la
persona adjudicatària segons l’oferta presentada.
Finalitzada la durada del contracte i previ informe dels serveis tècnics municipals
acreditatiu que les prestacions objecte del contracte s’han acomplert
correctament, es proposarà a l’òrgan de contractació l’acord de devolució de la
garantia definitiva.

14. TERMINI DE GARANTIA
No es fixa termini de garantia

15. SUBCONTRACTACIÓ
No s'admet la subcontractació, atesa la naturalesa i les condicions de la
contractació.

16. DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER OPTAR A LA LICITACIÓ
Els licitadors, hauran de presentar, degudament ordenada, la documentació que
es descriu en els successius apartats.
No s’admetrà cap oferta sense que compleixi amb l’ordre estipulat en aquest
apartat.
Les propostes tècnic-econòmiques de les empreses licitadores han de cenyir-se
a les exigències formals que es preveuen en els informes i plecs d’aquesta
licitació́ .
Documentació́ a incloure en el sobre A:
1. Relació numerada de la documentació́ inclosa amb indicació de les
13
següents dades identificatives: nom i cognoms de la persona de contacte
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i adreça postal i electrònica, número de telèfon i de fax de la persona
licitadora.
2. Declaració responsable de compliment de les condicions establertes per
contractar amb el sector públic, d’acord amb el model de document
europeu únic de contractació (DEUC).
3. La declaració́ responsable de compliment de les condicions establertes
legalment per a contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que
consta com a ANNEX I – Declaració responsable al PCAP.
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Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se
abans de la finalització del termini de presentació de proposicions i
subsistir en el moment de la perfecció del contracte, d’acord amb l’article
140.4 LCSP.
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a
aportar, en qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la
documentació exigida quan els hi sigui requerida, sens perjudici d’allò
establert a la clàusula 19 del Plec de condicions administratives.
4. Document de compromís de constituir una unió temporal d’empreses
(UTE), en el seu cas. En els casos en què diversos empresaris concorrin
agrupats en una unió temporal hauran d’aportar, a més, un document, que
podrà ser privat, en el qual, per al cas que resultin adjudicataris, es
comprometin a constituir-la. Aquest document haurà d’estar signat pel
representant de cadascuna de les empreses i s’hi expressarà la persona
que designen com a representant de la UTE davant l’Administració per a
tots els efectes relatius al contracte, així com la participació que a
cadascun d’ells correspongui a la UTE.
Documentació a incloure en el sobre núm. B (Criteris avaluables amb
judici de valor):
1. Relació numerada de la documentació inclosa.
2. El licitador haurà de presentar una Memòria Tècnica que haurà d’incloure
el que es descriu a continuació, d’acord amb el punt 3 del Plec de
Prescripcions tècniques:
- Eines i recursos a utilitzar en l’estratègia de comunicació (Fase 0) necessària
per a la captació de participants interessats en els itineraris o en les consultes
puntuals del programa. Ha d’incloure una descripció de continguts, suports,
productes, publicacions i lliurables.
- Procediment i metodologia per a dur a terme la diagnosi de les matèries més
importants relacionades amb la digitalització de tot el procediment empresarial
14
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o professional: la utilització dels canals de comunicació, màrqueting, venda
online, presència en internet, xarxes socials, i processos de gestió.
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- En relació a la Fase 2, metodologia, estructura i continguts, eines i recursos,
en la preparació del pla individualitzat de digitalització, amb una definició i
descripció detallada dels objectius, proposta de solucions tecnològiques, i
proposta de d’ajudes, subvencions i de finançament alternatius o
complementaris convocats per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat o per
altres organismes, accions de millora a descriure en el pla i propostes de
formació que haurà d’impartir l’adjudicatari.
- En relació a les fases 3 i 4, descripció i metodologia de seguiment dels
objectius descrits en els projectes de digitalització, desviacions i accions
correctives; i procediment i metodologia presentats per a definir i aplicar les
accions correctives davant les desviacions detectades envers la consecució
dels objectius.
La proposta haurà de definir un sistema de seguiment que permeti a l’equip
del Servei d’Economia i Treball de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat,
tenir una visió general de l’estat d’execució del programa en qualsevol
moment, amb una descripció detallada del model d’informes, fitxes, mesures
de coordinació i gestió, indicadors, enquestes de satisfacció i terminis, i
proposta de seguiment de cadascun dels itineraris, i de les consultes
individualitzades.
Els licitadors inclouran en el sobre B aquesta Memòria tècnica en format
digital i d’un màxim de 20 pàgines de mida DINA4 lletra similar Arial 11.
En cas que aquest document excedeixi de 20 pàgines sobre el límit establert
no implicarà l’exclusió de la oferta, però si que només es tindrà en
consideració la informació continguda a les primeres pàgines fixades com a
límit. Per tant, tota la informació de la oferta que excedeixi del límit de pàgines
especificat no serà objecte de valoració ni puntuació.
La no presentació d’aquesta Memòria Tècnica es considerarà un
incompliment de les condicions d’aquest Plec, i suposarà l’exclusió del
licitador.
Documentació a incloure en el sobre núm. C (Criteris avaluables de forma
automàtica):
1. Relació numerada
2. La proposició econòmica, basada en el preu i resta de criteris avaluables de
forma automàtica, que haurà d’ajustar-se al model de l’ANNEX II - Proposta
econòmica del PCAP.
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Les persones licitadores hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta
l’esmentat preu unitari màxim (46,63€/h, IVA exclòs) definit com a tipus de
licitació que es troba a l’Annex II del Plec de condicions econòmicadministratives.
Les persones licitadores hauran d’indicar el preu hora ofertat (IVA exclòs) i
l’import ofertat (IVA exclòs). L’import ofertat (IVA exclòs) serà el resultat de
multiplicar les hores estimades de servei (3.351 h) pel preu hora ofertat (IVA
exclòs).
Aquest import ofertat es considerarà als únics efectes d’atorgar puntuació en
aplicació del criteri d’adjudicació. L’import d’adjudicació serà l’import del
pressupost base de licitació, amb una despesa màxima que es fixa en un
import total de 146.204,13 € (IVA exclòs), més 30.702,87€ en concepte de
21% d’IVA, fent un import total de 176.907,00€ (IVA inclòs), així com la resta
de compromisos inclosos en l’oferta de la persona licitadora.
3. En cas d’optar per la presentació de millores de l’experiència professional del
perfil del Coordinador establertes als criteris de valoració automàtica, s’haurà
d’acreditar mitjançant l’aportació de la següent documentació respecte del
personal que formarà part d’aquest equip i del qual se’n pretén acreditar la
millora indicada:
- Copia dels títols acadèmics i certificats d’aprofitament dels cursos
formatius
- Per a persones assalariades:
• Vida laboral: Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social
o de la mutualitat a la que estiguessin afiliades, on consti l’empresa, la
categoria laboral (grup de cotització) i el període de contractació.
• Contracte de treball o certificació de l’empresa on hagin adquirit
l’experiència laboral, en la que consti específicament la duració dels
períodes de prestació del contracte, l’activitat desenvolupada i
l’interval de temps en el que s’ha realitzat dita activitat. La certificació
de l’empresa haurà de descriure breument les activitats
desenvolupades, el temps de dedicació (nº de dies i hores de
dedicació) i les dates.
- Per a persones treballadores autònomes o per compte propi:
• Vida laboral: Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social
dels períodes d’alta en la Seguretat Social en el règim especial
corresponent.
• Breu descripció de les activitats desenvolupades, el temps de
dedicació (nº de dies i hores de dedicació) i les dates, així com factures
o contractes que acreditin dita activitat.
4. En cas d’optar per la presentació de millores de l’experiència professional del
perfil del Tècnic establertes als criteris de valoració automàtica, s’haurà
d’acreditar mitjançant l’aportació de la següent documentació respecte del
personal que formarà part d’aquest equip i del qual se’n pretén acreditar la
millora indicada:
16
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Copia dels títols acadèmics i certificats d’aprofitament dels cursos
formatius
Per a persones assalariades:
• Vida laboral: Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social
o de la mutualitat a la que estiguessin afiliades, on consti l’empresa, la
categoria laboral (grup de cotització) i el període de contractació.
• Contracte de treball o certificació de l’empresa on hagin adquirit
l’experiència laboral, en la que consti específicament la duració dels
períodes de prestació del contracte, l’activitat desenvolupada i
l’interval de temps en el que s’ha realitzat dita activitat. La certificació
de l’empresa haurà de descriure breument les activitats
desenvolupades, el temps de dedicació (nº de dies i hores de
dedicació) i les dates.
Per a persones treballadores autònomes o per compte propi:
• Vida laboral: Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social
dels períodes d’alta en la Seguretat Social en el règim especial
corresponent.
• Breu descripció de les activitats desenvolupades, el temps de
dedicació (nº de dies i hores de dedicació) i les dates, així com factures
o contractes que acreditin dita activitat.

5. En cas d’optar per la presentació de millores de l’experiència professional del
perfil del Formador establertes als criteris de valoració automàtica, s’haurà
d’acreditar mitjançant l’aportació de la següent documentació respecte del
personal que formarà part d’aquest equip i del qual se’n pretén acreditar la
millora indicada:
- Copia dels títols acadèmics i certificats d’aprofitament dels cursos
formatius
- Per a persones assalariades:
• Vida laboral: Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social
o de la mutualitat a la que estiguessin afiliades, on consti l’empresa, la
categoria laboral (grup de cotització) i el període de contractació.
• Contracte de treball o certificació de l’empresa on hagin adquirit
l’experiència laboral, en la que consti específicament la duració dels
períodes de prestació del contracte, l’activitat desenvolupada i
l’interval de temps en el que s’ha realitzat dita activitat. La certificació
de l’empresa haurà de descriure breument les activitats
desenvolupades, el temps de dedicació (nº de dies i hores de
dedicació) i les dates.
- Per a persones treballadores autònomes o per compte propi:
• Vida laboral: Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social
dels períodes d’alta en la Seguretat Social en el règim especial
corresponent.
• Breu descripció de les activitats desenvolupades, el temps de
dedicació (nº de dies i hores de dedicació) i les dates, així com factures
o contractes que acreditin dita activitat.
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17. SOLVÈNCIA
Condicions mínimes que han de reunir les empreses licitadores i mitjans
d’acreditació de la solvència econòmica i financera i professional o tècnica
i altres requeriments.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web:
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a. De capacitat:
Estan facultades per subscriure el contracte les persones físiques o jurídiques,
espanyoles o estrangeres, que tinguin personalitat jurídica i plena capacitat
d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 65 de la LCSP; que no incorrin en cap
de les prohibicions de contractar recollides a l’article 71 del mateix text legal, que
acreditin la solvència o classificació que es demana en aquest Plec; i que
gaudeixin de l’habilitació empresarial o professional que, si escau, sigui exigible
per dur a terme l’activitat o prestació que constitueix l’objecte del contracte.
Així mateix, cal que les prestacions objecte d’aquest contracte estiguin
compreses dins les finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses
licitadores, segons resulti dels seus estatuts o de les seves regles fundacionals.
b. De classificació:
No s’exigeix classificació.
c. De solvència:

Solvència econòmica i financera (article 87 LCSP)
La solvència econòmica i financera podrà acreditar-se per un o més dels
mitjans assenyalats en l’article 87 de la LCSP, si bé, obligatòriament, haurà de
presentar:
Solvència mínima: per participar en aquesta licitació cal que la persona
licitadora:
1- Acreditar una xifra de negocis igual o superior a 40.619,53 euros,
referit al millor dels tres últims exercicis anteriors a la data de
presentació de les proposicions o en funció de les dates de constitució
o d'inici d'activitats de la persona licitadora.
2- Disposar durant el temps de vigència del contracte, en cas de ser
adjudicatària, d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil
derivada dels seus treballs amb una cobertura, com a mínim de
18
600.000,00 euros.
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En cas de no disposar d’una pòlissa amb aquesta cobertura en el
moment de presentació de l’oferta, caldrà presentar un compromís
escrit de disposar-la durant el temps de vigència del contracte, en cas
de ser adjudicatària.

La solvència professional o tècnica (article 90 LCSP)

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

Mitjans d’acreditació: 90.1.a) LCSP:
Relació de serveis efectuats de la mateixa naturalesa o similar que els que
constitueixen I’objecte del contracte en el curs de, com a màxim, els tres
últims anys, en la qual se n'indiqui l'import, la data i el destinatari, públic o
privat.
Solvència mínima: Per participar en aquesta licitació:
S’haurà d’acreditar almenys 1 servei mitjançant certificat emes per client
públic o privat d’un servei de característiques similars o superiors al que és
objecte del contracte en els últims 3 anys. Es considerarà similar si la seva
anualitat mitjana és superior a 40.619,53 € euros. Aquest import es refereix
a serveis individuals i únics, o a la suma de diferents serveis similars d’un
import inferior amb la finalitat d’arribar a l’exigència d’aquest import mínim.
Així mateix, es podrà considerar similar els serveis de consultoria
empresarial o socioeconòmica, coordinació, gestió de projectes i formació,
relacionats amb els codis CPV descrits en aquest informe. Cada un
d’aquests serveis s’avaluarà amb certificat de bona execució.
Aquests serveis s’hauran d’haver executat amb clients públics o privats, en
el transcurs dels últims tres anys.
La realització de l’activitat declarada haurà d’haver estat executada per la
persona licitadora.
S’haurà d’avalar amb la presentació de certificats de bona execució, en
relació als serveis més importants, quan el destinatari sigui una entitat del
sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant
certificat expedit per aquest i a falta de certificat d’aquest, mitjançant una
declaració del licitador, acompanyada de document original signat
electrònicament o còpia autèntica del document emes o còpia escanejada
signada per licitador que acrediti de manera fefaent les dades indicades en
la relació responsable.
D’acord amb el que estableix l’article 90.4 de la LCSP les empreses de nova
creació, que són les que tenen una antiguitat inferior a cinc anys, no és
necessari que acreditin la seva solvència tècnica mitjançant la relació de
19
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l’objecte del contracte, sinó que podran acreditar la seva solvència per mitjà
d’algun dels mitjans a la qual es refereix les lletres b) a i) de l’article 90.4 de
al LCSP.
90.1.b) i e) LCSP: Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques,
integrades o no a l’empresa, participants en el contracte.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web:
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Solvència mínima: Per participar en aquesta licitació:
L’equip de treball estarà format al menys, per un perfil de coordinador, un
perfil de consultor/tècnic, tots dos especialitzats en l’assessorament expert
en l’àmbit de la digitalització d’empreses, tant en l’àrea de màrqueting i
comunicació online, com en la digitalització de processos de gestió
empresarial, i un perfil de formador:
Una persona pel Perfil de Coordinador , la qual haurà d’acreditar:
-

La titulació de Llicenciatura/Grau superior en el camp de les enginyeries
informàtiques, industrials o assimilable, o en el camp de les ciències
econòmiques, ADE, o assimilable a l’objecte del contracte.

-

Un nivell de català de suficiència equivalent al C1 o el corresponent al
mateix nivell en l’ensenyament obligatori, (segons l 'Ordre VCP/491/2009,
de 12 de novembre).

-

Una experiència mínima de tres anys, en el transcurs dels últims 5
exercicis, en l’assessorament expert en l’àmbit de la digitalització
d’empreses i gestió de projectes tant en l’àrea de màrqueting i
comunicació online, com en la digitalització de processos de gestió
empresarial.

Un persona pel Perfil Tècnic, la qual haurà d’acreditar:
-

La titulació de Llicenciatura/Grau superior en el camp de les enginyeries
informàtiques, industrials o assimilable, o en el camp de les ciències
econòmiques, ADE, o assimilable a l’objecte del contracte.

-

Un nivell de català de suficiència equivalent al C1 o el corresponent al
mateix nivell en l’ensenyament obligatori, (segons l 'Ordre VCP/491/2009,
de 12 de novembre).

-

Una experiència mínima d’un any, en el transcurs dels últims 3 exercicis,
en l’assessorament expert en l’àmbit de la digitalització d’empreses, tant
en l’àrea de màrqueting i comunicació online, com en la digitalització de
processos de gestió empresarial.
20
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Un persona pel Perfil Formador, la qual haurà d’acreditar:
-

La titulació de Llicenciatura/Grau superior en el camp de les enginyeries
informàtiques, industrials o assimilable, o en el camp de les ciències
econòmiques, ADE, o assimilable a l’objecte del contracte.

-

Un nivell de català de suficiència equivalent al C1 o el corresponent al
mateix nivell en l’ensenyament obligatori, (segons l 'Ordre VCP/491/2009,
de 12 de novembre).

-

Tenir el Certificat d'aptitud pedagògica (CAP) o Màster oficial universitari
de formació del professorat.

-

Una experiència mínima d’un any, en formació TIC, en el transcurs dels
últims 3 exercicis.
Per a l’acreditació de la solvència mínima exigida de tots el perfils
professionals referits anteriorment s’haurà de presentar documents
acreditatius de les titulacions o acreditacions acadèmiques o professionals
i de l’experiència del personal encarregat d’executar les prestacions.

Per acreditar la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica o
professional es reconeixen plens efectes jurídics a les dades que consten en
el certificat d’inscripció al Registre electrònic d’empreses licitadores de la
Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que determina la disposició
addicional segona, apartat 3, de la Llei 2/2014, del Parlament de Catalunya, de
27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic,
i al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de les
Administracions Publiques, en els termes establerts en la LCSP.
d. Altres:
Les empreses hauran de comptar, així mateix, amb l’habilitació empresarial o
professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat o
prestació que constitueixi l’objecte del contracte.

18. CRITERIS DE PENALITZACIÓ
D’acord amb la previsió dels articles 192 i 193 LCSP, la persona contractista està
obligada a complir el contracte dins el termini total i, si és el cas, parcials, fixats
per a la seva realització com també dels terminis parcials assenyalats.
La mora de la persona contractista en l’execució del contracte no necessitarà
21
intimació prèvia per part de l’Administració.
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Quan la persona contractista, per causes a ella imputables, hagués incorregut
en demora respecte al compliment dels terminis en l’execució de la Fase 0,
campanya de captació i sensibilització de participants, l'Administració podrà
optar per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitzacions diàries
en la proporció de 0,30 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte (IVA
exclòs), tot d'acord amb la previsió de l'article 193.3 LCSP. Cada vegada que les
penalitzacions per demora, arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del
contracte, l'IVA exclòs, l'òrgan de contractació podrà resoldre el contracte o
acordar-ne la continuïtat amb imposició de noves penalitzacions.
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En la tramitació de l’expedient es donarà audiència a la persona contractista
perquè pugui formular al·legacions en el termini de cinc dies hàbils i l’òrgan de
contractació resoldrà, prèvia emissió dels informes pertinents.

19. CRITERIS DE VALORACIÓ
En compliment del LCSP, s'estableixen com criteris que han de servir de base
per a l’adjudicació́ del procediment els que s'indiquen a continuació́ :
Per tal de poder procedir a la valoració de les ofertes presentades, aquestes han
de reunir totes les condicions tècniques establertes en el Plec de Prescripcions
Tècniques. Els serveis oferts que no compleixin les condicions tècniques
mínimes establertes, no s’admetran, i la no presentació de la memòria Tècnica,
serà causa d’exclusió del licitador.
La valoració de les ofertes presentades serà entre 0 i 100 punts, proposant com
a adjudicatari al licitador que presenti la proposta que resulti amb la puntuació
més alta.
En tractar-se d’una prestació de caràcter intel·lectual, es garanteix que els criteris
lligats a la qualitat representen més de la meitat dels punts.
Per determinar l’oferta més avantatjosa, es realitzarà la suma dels punts
obtinguts per cada licitador, en els dos apartats que es proposen, d’acord amb
els següents criteris de valoració
S’atendrà als següents criteris per tal de valorar quina és la millor oferta
presentada:

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ: Criteris avaluables de forma subjectiva (Judici
de valor). Puntuació màxima 45 punts.
22

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

_Informe: Informe - 1408/2022/2614 INFORME
DE NECESSITAT
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: SU39C-YKIRK-BQZGB
Data d'emissió: 14 de Març de 2022 a les 15:07:25
Pàgina 23 de 27

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Directora del Servei d'Economia i Treball de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 14/03/2022 14:57

Presentació d’una Memòria amb una descripció de com es prestaran els serveis
detallats en el Plec de Prescripcions Tècniques.

SIGNAT
14/03/2022 14:57

Puntuació
màxima 45
punts.

Descripció de la metodologia, estructura i continguts, eines i recursos a utilitzar
en cadascuna de les fases descrites en el punt 3 del Plec de Prescripcions
Tècniques.
- En la Fase 0, implementació de l’estratègia de Comunicació:

Fins a 9
punts

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

Es valorarà el detall i claredat dels documents, la facilitat de comprensió i concreció
en la descripció dels continguts, propostes, esquemes i quadres resum, explicant les
característiques i avantatges de la seva proposta.
Es valoraran les eines i recursos a utilitzar en l’estratègia de comunicació necessària
per a la captació de beneficiaris interessats en els itineraris o en les consultes
puntuals del “Programa de suport a la digitalització de l’ecosistema comercial”.
Tenint en compte que es disposarà de com a màxim quatre setmanes per a la
campanya comercial, es valorarà l’agilitat i facilitat d’implementació d’aquestes eines
i recursos, així com el grau de contribució d’aquestes eines i recursos en la captació
de beneficiaris.

- Fase 1, de diagnosi.

Fins a 9
punts

Es valorarà el procediment i metodologia presentats per a dur a terme la diagnosi
inicial de les matèries més importants relacionades amb la digitalització de tot el
procediment empresarial o professional: la utilització dels canals de comunicació,
màrqueting, venda online, presència en internet, xarxes socials, processos de
fabricació i processos de gestió.
Es valorarà el detall i claredat dels documents, la facilitat de comprensió i concreció
en la descripció dels continguts, propostes, esquemes i quadres resum, explicant les
característiques i avantatges de la seva proposta.
Es valorarà també el grau com aquesta metodologia contribueix a la realització d’una
diagnosi acurada.
Es valorarà el grau de profunditat i l’amplitud que pot arribar a tenir la diagnosi.

- Fase 2, de preparació del pla individualitzat de digitalització.
Es valorarà el grau en que la metodologia, estructura i continguts, eines i recursos
proposats, proporcionen una definició i descripció detallada dels objectius, proposta
de solucions tecnològiques, accions de millora a descriure en el pla individualitzat de
digitalització, i propostes de formació que haurà d’impartir l’adjudicatari.

Fins a 9
punts
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Es valorarà el grau de correlació en que la metodologia, estructura i continguts, eines
i recursos proposats tenen amb la diagnosi prèvia i com facilita la seva implementació.

- Fase 3, de suport a la implementació, acompanyament personalitzat i seguiment.

Fins a 9
Punts

Es valorarà el detall i claredat dels documents, la facilitat de comprensió i concreció
en la descripció dels continguts, explicant les característiques i avantatges de la seva
proposta.

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web:
https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do

Es valorarà el grau en què el procediment i metodologia presentats per a dur a terme
l’acompanyament personalitzat, contribueixen a una correcte implementació del pla
individualitzat de digitalització.
Es valorarà el grau en què el procediment i metodologia proposats com a sistema de
seguiment, permet tenir una visió general de l’estat d’execució del programa en
qualsevol moment, amb una descripció detallada del model d’informes, fitxes,
mesures de coordinació i gestió, indicadors i terminis, i proposta de seguiment de
cadascun dels itineraris, i de les consultes individualitzades.

- Fase 4, diagnosi final i entrega del segell d’ ”Establiment digitalitzat d’Esplugues”.

Fins a 9
Punts

Es valorarà el detall i claredat dels documents, la facilitat de comprensió i concreció
en la descripció dels continguts, propostes, esquemes i quadres resum, explicant les
característiques i avantatges de la seva proposta.
Es valorarà el grau en què el procediment i metodologia presentats per a dur a terme
l’acompanyament personalitzat, contribueixen a definir accions correctives davant les
desviacions detectades en la implementació del pla individualitzat de digitalització.
Les ofertes han d’obtenir un mínim en la puntuació del sobre B, de documentació
relativa als criteris avaluables de forma subjectiva (judici de valor), per tal
d’assegurar la qualitat tècnica de l’oferta presentada i que aquesta és suficient
per garantir la prestació dels serveis prevists als plecs de forma satisfactòria: La
puntuació mínima del total de l’oferta tècnica serà de 25 punts.
En el cas d’empreses que la seva oferta no arribi a aquesta puntuació mínima de
25 punts en el global de la puntuació tècnica, quedaran excloses automàticament
de la present licitació, de manera que ja no es procedirà a l’obertura del sobre C
corresponent i, per tant, no es valorarà el seu contingut.
Criteris avaluables de forma automàtica. Puntuació màxima 55 punts:
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Millora en l’experiència tècnica professional del perfil coordinador, en
l’assessorament expert en l’àmbit de la digitalització d’empreses, tant en l’àrea de
màrqueting i comunicació online, com en la digitalització de processos de gestió
empresarial, durant els últims 5 exercicis:

SIGNAT
14/03/2022 14:57

Fins a 3
Punts

https://sede.esplugues.cat/portal/verificarDocumentos.do El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web:
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Es valorarà l’experiència tècnica professional extra del perfil del coordinador, a part
de l’obligatòria (3 anys), com a millora de la següent manera:
-

Per 1 any extra, en el transcurs dels últims 5 exercicis, d’experiència
professional en l’assessorament expert en l’àmbit de la digitalització
d’empreses, tant en l’àrea de màrqueting i comunicació online, com en la
digitalització de processos de gestió empresarial. 1,5 punts

-

Per 2 anys extra, en el transcurs dels últims 5 exercicis, d’experiència
professional en l’assessorament expert en l’àmbit de la digitalització
d’empreses, tant en l’àrea de màrqueting i comunicació online, com en la
digitalització de processos de gestió empresarial. 3 punts

Millora en l’experiència tècnica professional del perfil tècnic, en l’assessorament
expert en l’àmbit de la digitalització d’empreses, tant en l’àrea de màrqueting i
comunicació online, com en la digitalització de processos de gestió empresarial,
durant els últims 3 exercicis:

Fins a 3
Punts

Es valorarà l’experiència tècnica professional extra del perfil del tècnic, a part de
l’obligatòria (1 any), com a millora de la següent manera:
-

Per 1 any extra, en el transcurs dels últims 3 exercicis, d’experiència
professional en l’assessorament expert en l’àmbit de la digitalització
d’empreses, tant en l’àrea de màrqueting i comunicació online, com en la
digitalització de processos de gestió empresarial.1,5 punts

-

Per 2 anys extra, en el transcurs dels últims 3 exercicis, d’experiència
professional en l’assessorament expert en l’àmbit de la digitalització
d’empreses, tant en l’àrea de màrqueting i comunicació online, com en la
digitalització de processos de gestió empresarial. 3 punts
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Millora en l’experiència tècnica professional del perfil formador, en formació TIC, en
el transcurs dels últims 3 exercicis:

SIGNAT
14/03/2022 14:57

Fins a 3
Punts
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Es valorarà l’experiència tècnica professional extra del perfil del formador, a part de
l’obligatòria (1 any), com a millora de la següent manera:
-

Per 1 any extra, en el transcurs dels últims 3 exercicis, d’experiència en
formació TIC. 1,5 punts

-

Per 2 anys extra, en el transcurs dels últims 3 exercicis, d’experiència en
formació TIC. 3 punts

Oferta econòmica: Es puntuarà amb la màxima puntuació el licitador que ofereixi la
millor oferta econòmica, calculada pel preu hora ofert i d’acord amb la formulació
següent:

Fins a 46
Punts

Puntuació = 46 x B/N
B: Millor oferta econòmica (oferta més baixa)
N: Oferta econòmica a valorar
Quedaran excloses del concurs les ofertes que superin qualsevol dels preus unitaris
que integren el pressupost base de licitació.
Les ofertes que igualin el pressupost base de licitació obtindran 0 punts

20. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els
supòsits i en la forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la
LCSP i la resta de normativa aplicable.
En aquest cas concret es preveu la modificació de fins al 20% del preu del
contracte en el cas que les necessitats dels serveis a prestar fossin superiors
a les estimacions inicialment previstes, de conformitat amb el previst a la
Disposició Addicional 33a de la LCSP.
Les modificacions del contracte hauran de formalitzar-se de conformitat amb
el que disposa l’article 156 de la LCSP, i hauran de publicar-se de conformitat
amb el previst als articles 207 i 63 de la mateixa Llei.
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Així mateix, serà d’aplicació a les modificacions del contracte allò previst al
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
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Laura Laveda Albà
Directora del Servei d’Economia i Treball
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