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Contractació
DECRET D’ALCALDIA
Identificació de l’expedient
Exp. C174-2020-6588. Adjudicació del contracte del servei d’atenció al públic del
Museu d’Estampació i Museu Romà.
Antecedents
Per acord de la Junta de Govern Local de data 10 de febrer de 2021, es va aprovar
el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la licitació i
adjudicació del contracte del servei d'atenció al públic del Museu de l'Estampació i
Museu Romà de Premià de Mar, per procediment obert.

L’empresa Fòrum Maresme Serveis Culturals SL amb NIF B-66471467 va aportar la
documentació esmentada en data 21 d’abril de 2021 via instància amb número de
registre 2021/4983. Un cop revisada, es va detectar que mancaven documents, i se
li va requerir aportés novament la documentació complementaria ja que el termini
encara no s’havia esgotat. L’empresa va presentar documentació mitjançant
registre d’entrada número 2021/5073 de data 22 d’abril de 2021.
L’empresa Fòrum Maresme Serveis Culturals SL amb NIF B-66471467 va constituir
la garantia definitiva en data 20 d’abril de 2021.

Elisa Almirall Gayo
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27/04/2021 Secretari

El dia 19 d’abril de 2021 es va notificar a l’empresa amb millor puntuació el
requeriment per a que aportés la documentació prevista en la clàusula 31 del plec
de clàusules administratives particulars.

Fonaments jurídics i tècnics
La proposta de la mesa de contractació celebrada el dia 14 d’abril de 2021, ha
proposat a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte de servei d’atenció al
públic del Museu D’Estampació i Museu Romà a l’empresa Forum Maresme Serveis
Culturals SL.
Oferta econòmica
15

Criteris judici valor
45

Total
110

27/04/2021 Alcalde

En data 10 de març de 2021 es va celebrar la mesa de contractació per tal de
qualificar la documentació administrativa.
A la licitació objecte d’adjudicació es va presentar dues empreses licitadores per
mitjà de la plataforma electrònica PIXELWARE.

Rafael Navarro Álvarez
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Criteris automàtics
50

FORUM MARESME SERVEIS CULTURALS, SL
23:04

B66471467.....04/03/2021 a les

GLOBAL ATTENTIVE, SL
12:27

B67120196.....05/03/2021 a les

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la
siguiente página web
Codi Segur de Validació

ee94e2a95bb3429fa104c72a4ec0dc86001

Url de validació

https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Resolució TD01-027 Núm. Resolució: 2021/651 - Data Resolució: 27/04/2021

Pl. de l’Ajuntament, 1
Telèfon 93 741 74 00
Fax 93 741 74 25
08330 Premià de Mar
http://www.premiademar.cat
e mail: info@premiademar.cat
NIF: P0817100A

Contractació
Examinada la documentació presentada en el SOBRE A, la Mesa de contractació va
acordar POSAR DE MANIFEST que en relació a la documentació administrativa
presentada per l’empresa GLOBAL ATTENTIVE, SL amb CIF B67120196, es va
detectar que no s’havia adjuntat el DEUC i en relació al compromís d’adscripció dels
mitjans materials i/o personals (annex V) l’empresa va incloure per error la seva
oferta econòmica.
La mesa de contractació va acordar EXCLOURE a l’empresa GLOBAL ATTENTIVE, SL
amb CIF B67120196, atès que s’havia presentat la proposta econòmica en el sobre
A, corresponent a la documentació administrativa, entenent-se que si l’obertura del
sobre de la documentació administrativa implica tenir coneixement total o parcial
de l’oferta del licitador s’ha de produir en tot cas l’exclusió del licitador perquè
suposa la impossibilitat d’avaluar els criteris dependents de judici de valor abans
dels criteris objectius per preservar la imparcialitat tal i com determina la normativa
de contractació. Per tant no es va procedir al desxifrat i obertura de la resta de
sobres del licitador.

En el Plec de Clàusules administratives particulars en la clàusula 22 s’indica quin
són els documents a presentar pels licitadors, així com la forma i contingut de les
proposicions, assenyalant que la documentació a presentar ha de quedar distribuïda
en 3 sobres electrònics, detallant el contingut de cadascun dels sobres.
La clàusula 24 dels Plecs de clàusules administratives particulars recull el lloc de
presentació de les proposicions i torna a deixar en evidència quin són els sobres a
presentar per les empreses interessades en la licitació: “Les proposicions (sobres 1
i 2 i 3) s’hauran de presentar electrònicament. Les proposicions que no es presentin
per mitjans electrònics, en la forma que determina aquest plec, seran excloses.”

Elisa Almirall Gayo
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27/04/2021 Secretari

L’acta de la mesa on s’acordava l’exclusió del licitador es va publicar al perfil del
contractant de l’Ajuntament de Premià de Mar en data 11 de març de 2021.

A la mateixa clàusula es determina que: “la presentació de les proposicions
presumeix l’acceptació incondicionada per les empreses licitadores o candidates del
contingut de la totalitat dels plecs, sense excepció”.
A l’Annex I, s’acompanya el model d’oferta econòmica i l’ Annex V el model de
declaració responsable que integra la documentació administrativa i l’Annex VII,
declaració de confidencialitat de les dades i documents de la plica que integra el
sobre 2, criteris valorables mitjançant judici de valor.

2. Les proposicions són secretes i s’han d’arbitrar els mitjans que garanteixin
aquest caràcter fins al moment d’obertura de les proposicions, sense perjudici del

Rafael Navarro Álvarez
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27/04/2021 Alcalde

L’article 139 de la LCSP manifesta que: “Les proposicions dels interessats s’han
d’ajustar als plecs i la documentació que regeixen la licitació, i la seva presentació
suposa l’acceptació incondicionada per l’empresari del contingut de la totalitat de
les seves clàusules o condicions, sense cap excepció o reserva, així com
l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades que
recullen el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic o
les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.
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que disposen els articles 143, 175 i 179 pel que fa a la informació que s’ha de
facilitar als participants en una subhasta electrònica, en un diàleg competitiu o en
un procediment d’associació per a la innovació.”
El fet d’incloure l’empresa licitadora en el sobre 1, relatiu a la documentació
administrativa, informació sobre la seva oferta econòmica, l’admissió suposaria una
infracció de l’article 139 de la LCSP en un doble sentit, per una banda la falta de
respecte en la forma de presentació de les proposicions i en segon lloc, al anticipar
informació a la mesa de contractació es vulnera el principi del secret de les
proposicions fins la seva obertura.

2. Quan, de conformitat amb el que estableix l’article 145, s’utilitzi una pluralitat de
criteris d’adjudicació, els licitadors han de presentar la proposició en dos sobres o
arxius electrònics: un amb la documentació que s’hagi de valorar de conformitat
amb els criteris la ponderació dels quals depèn d’un judici de valor, i l’altre amb la
documentació que s’hagi de valorar de conformitat amb criteris quantificables
mitjançant la mera aplicació de fórmules.
3. En tot cas, les proposicions s’han d’obrir en el termini màxim de vint dies
comptat des de la data de finalització del termini per presentar-les. Si la proposició
es conté en més d’un sobre o arxiu electrònic, de tal manera que s’hagin d’obrir en
diversos actes independents, el termini anterior s’entén complert quan s’hagi obert,
dins del mateix termini, el primer dels sobres o arxius electrònics que componen la
proposició.

Elisa Almirall Gayo

Signatura 2 de 2

27/04/2021 Secretari

L’article 157 de la LCSP regula l’examen de les proposicions i la proposta
d’adjudicació. “ La Mesa de contractació ha de qualificar la documentació a què es
refereix l’article 140, ( documentació administrativa) que els licitadors han de
presentar en un sobre o un arxiu electrònic diferent del que contingui la proposició.
Posteriorment, el mateix òrgan ha de procedir a obrir i examinar les proposicions, i
ha de formular la proposta d’adjudicació corresponent a l’òrgan de contractació,
una vegada ponderats els criteris que s’hagin d’aplicar per efectuar la selecció de
l’adjudicatari.

4. En tot cas, l’oferta econòmica s’ha d’obrir en un acte públic, excepte quan es
prevegi que en la licitació es puguin utilitzar mitjans electrònics”.
Per tant de la normativa es dedueix que si s’infringeix les seves determinacions la
conseqüència és l’exclusió del licitador.

Rafael Navarro Álvarez
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27/04/2021 Alcalde

La Resolució 095/2012 del Tribunal Adminsitratiu Central s’exposa que:”el Tribunal
de Justicia advierte que en el procedimiento de adjudicación de un contrato existen
dos fases claramente diferenciadas. En la primera se procede a la valoración
cualitativa de las empresas candidatas mediante el examen de los medios que han
de disponer para la ejecución del contrato (solvencia) y después, respecto de las
admitidas en tal fase, se procede a la valoración de las ofertas que cada una ha
presentado y, en tal sentido, señala que se trata de operaciones distintas regidas
por normas diferentes".
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Contractació
Així doncs qualsevol acte que impliqui el coneixement del contingut de les
proposicions abans que se celebri l’acte d’obertura, trenca el secret de les
proposicions i es veuria afectada la imparcialitat i objectivitat en el procés
d’adjudicació si l’òrgan de contractació i la mesa tinguessin coneixement anticipat
de la proposició econòmica, podria influir en la posterior valoració dels criteris.

27/04/2021 Secretari

El consell d’Estat en el seu dictament 670/2013, d’11 de juliol de 2013 recull
aquesta posició de la següent manera: “ Del sucinto examen realizado cabe colegir
dos ideas: primera, la importancia del secreto de las proposiciones, no como
objetivo en sí mismo, sino como garantía del conocimiento sucesivo de la
documentación relativa a los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de
valor y de la referida a los parámetros evaluables de forma automática, de modo
que se favorezca la objetividad de la valoración y con ello la igualdad de trato de
los licitadores; y, segunda, la necesidad de ponderar las circunstancias
concurrentes a la hora de excluir ofertas que incumplan o cumplan
defectuosamente los requisitos formales de presentación de la documentación (bien
porque ésta obre en sobres abiertos, bien porque se incluya erróneamente
información propia de un sobre en otro distinto), en el bien entendido de que la
exclusión está justificada cuando el incumplimiento o cumplimiento defectuoso de
tales requisitos, incluido el secreto de las proposiciones hasta la licitación pública,
menoscabe la objetividad de la valoración y el tratamiento igualitario de los
licitadores como valores que se trata de preservar mediante dicho secreto, pero no
lo está cuando no se haya visto afectado sustantivamente el principio de igualdad
de trato”.

Elisa Almirall Gayo
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En data 23 de març de 2021 la directora i la tècnica del Museu, va emetre informe
valorant l’oferta tècnica presentada per l’empresa licitadora.
“Assumpte: Valoració de la proposta d’oferta tècnica realitzada per l’empresa
Fòrum Maresme. Serveis culturals, en relació a la licitació de la contractació del
servei d’atenció al públic del Museu de l’Estampació de Premià de Mar (MEP) i
Museu Romà de Premià de Mar(MR).
Antecedents
Es preveu licitar el servei d’atenció al públic del Museu de l’Estampació de Premià
de Mar (MEP) i Museu Romà de Premià de Mar (MR) durant l’exercici 2021, amb
possibilitat de pròrroga pel 2022.i 2023.
Fonaments jurídics i tècnics

CLÀUSULA 12.a Criteris objectius valorables mitjançant judici de valor del Plec de
Clàusules administratives particulars per a la contractació del servei d’atenció al
públic del Museu de l’Estampació i Museu Romà de Premià de Mar, que diu el
següent:

Rafael Navarro Álvarez
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27/04/2021 Alcalde

1. L’argumentació jurídica i tècnica es fonamenta en la valoració de:
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“La singularitat de les activitats que es realitzen en un museu i la
significació del patrimoni cultural que conserva fa que sigui molt
important la tasca d’atenció al públic d’un equipament museístic. Cal
que el personal que d’adreça al públic tingui els coneixements i les
habilitats comunicatives i formatives necessàries donat que és la
persona que rep al visitant i és la primera impressió que aquest percep
de l’equipament.

Elisa Almirall Gayo
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27/04/2021 Secretari

Sistemes de recollida d’informació sobre usuaris i la qualitat del
servei que inclourà. Fins un màxim de 45 punts.

2.

Proposta d’enquestes al públic, que inclogui:
- Metodologia a seguir.
- Tipologia d’enquesta segons els tipus de públics: públic
familiar, general, escolar, especialitzat.
- Versió paper i l’aplicació online.

Fins a
punts

10

Proposta indicadors de satisfacció. Ha d’incloure:
- Indicadors qualitatius.
- Indicadors quantitatius.
- Versió paper i l’aplicació online.
Proposta de recollida de dades i de difusió segons públics
específics: públic familiar, general, escolar, especialitzat. Ha
d’indicar:
- Metodologia.
- Accions a desenvolupar, especificant difusió a
xarxes
socials i web.

Fins a
punts

10

Fins a
punts

15

Proposta de gestió del backoffice del web, especificant:
Accions.
Metodologia.

Fins a
punts

10

L’empresa Fòrum Maresme. Serveis Culturals ha fet una proposta
d’Oferta Tècnica en els termes següents:
Sistemes de recollida d’informació sobre usuaris i la qualitat del Servei:

1.4.

Proposta
Proposta
Proposta
específics
Proposta

d’enquesta al públic
indicadors de satisfacció
de recollida de dades i difusió segons públics
de gestió de backoffice de la web.

3. La valoració de l’oferta Tècnica de l’empresa Fòrum Maresme. Serveis
Culturals, en relació a les condicions recollides en la clàusula 12.a Criteris
objectius valorables mitjançant judici de valor del Plec de Clàusules
administratives particulars per a la contractació del servei d’atenció al públic
del Museu de l’Estampació i Museu Romà de Premià de Mar és com segueix:

Rafael Navarro Álvarez
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27/04/2021 Alcalde

1.1.
1.2.
1.3.
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OFERTA TÈCNICA FÒRUM MARESME. SERVEIS CULTURALS
1.

Proposta d’enquesta de públic. Inclou:
-

10 punts

Metodologia
Tipologia nova d’enquesta.
Versió paper i online.

27/04/2021 Secretari

L’empresa presenta:
1.

Una proposta detallada d’enquesta amb format navegable als dispositius mòbils, amb una
estimació de 30 segons per respondre, missatge en positiu i claim directe. Aquestes eines
permetran generar estadístiques i estudis comparatius.

2.

També presenta una proposta d’enquesta d’acord els tipus de públic, especialment
destacat i detallat el públic de la comunitat educativa, amb una versió d’enquesta molt
àmplia.

3.

Tant la metodologia com la nova tipologia d’enquesta que proposa en versió paper i
online és innovadora, aplicable i molt útil per a la gestió de la informació sobre els
públics que venen al museu.
Valorem positivament la practicitat de les eines proposades, sobretot pel coneixement
dels públics.

2. Proposta d’indicadors de satisfacció. Inclou:
Indicadors qualitatius.
Indicadors quantitatius.
Aplicació paper i online

L’empresa presenta:

Elisa Almirall Gayo
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-

10
punts

1.

Una proposta d’indicadors de satisfacció, on es posa èmfasi en els indicadors qualitatius
de comunicació, fidelització d’usuaris, reclamacions i queixes i preguntes amb resposta
oberta.

2.

Una metodologia tant d’indicadors qualitatius com quantitatius aplicables a web i paper
clara, amb objectius i accions definides i fàcilment assumibles.
Valorem positivament el desenvolupament d’eines útils per a la planificació d’activitats
del museu i per introduir instruments de millora.

3. Proposta de recollida de dades i de difusió segons públics específics. Inclou:
Metodologia.
Objectius.
Accions a desenvolupar.

L’empresa presenta:
1.

Una proposta de recollida de dades i de difusió segons públics específics. Proposa crear
una base de dades dels centres educatius i de formació, accions de recollida de dades al
detall, accions de difusió concretes (enviament d’un newsletter, creació d’infografies i
relació amb els mitjans digitals de les escoles, presència a les xarxes socials).

Rafael Navarro Álvarez
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-

15
punts
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2.

Una metodologia de la proposta molt exhaustiva, els objectius molt clars i, especialment,
les accions a desenvolupar són diverses (4) i són molt adequades a les necessitats dels
museus.
Valorem positivament les múltiples accions de recollida de dades i segmentació de
públics com a eina de planificació d’activitats, i la creació d’instruments de difusió per
incrementar el coneixement del museu.

4. Proposta de gestió del backoffice del web. Inclou:
-

10
punts

Accions.
Metodologia.
L’empresa presenta:

1. Una proposta de gestió del backoffice de la web basada en l’actualització de la pàgina
web, amb actualització del calendari d’agenda d’activitats i notícies, gestió del formulari
de contacte, i amb correccions, actualitzacions i gestió dels continguts.
27/04/2021 Secretari

2. La metodologia i les accions presentades són suficients i estan clarament explicades i
justificades.
Valorem positivament que la proposta assegura el correcte manteniment del nou web.

Conclusions

Elisa Almirall Gayo

2. Els continguts de la proposta són idonis, aplicables i assumibles pel Museu
de l’Estampació i el Museu Romà de Premià de Mar.
En la celebració de la mesa de contractació del trasllat de l’informe amb la valoració
tècnica i l’obertura del sobre número 3 corresponent a l’oferta econòmica i la resta
de criteris automàtics, de data 25 de març de 2021, es va detectar que podria
existir una discrepància entre el preu unitari ofertat i l’estudi de costos,
conseqüentment es va sol·licitar a l’empresa que presentés aclariment en relació a
la seva oferta així com aportés la documentació acreditativa de l’experiència i
formació per tal de poder fer una correcta valoració.
En data 2 d’abril de 2021, FORUM MARESME SERVEIS CULTURALS SL va presentar
instància amb número de registre d’entrada 2021/4176, manifestant que l’oferta
era el preu unitari d’import 18,45€/hora IVA exclòs i que la mateixa s’aplica a la
totalitat de les hores previstes al plec de prescripcions tècniques.
En data 8 d’abril de 2021, la directora i la tècnica del Museu, van emetre informe
valorant els criteris automàtics per l’empresa licitadora, que es transcriu a
continuació:
“ Planificació operativa i funcional del personal i del servei d’ informador-venedor,
fins a un màxim de 20 punts. amb els següents aspectes a valorar:

Rafael Navarro Álvarez
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27/04/2021 Alcalde
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1. La proposta
d’Oferta Tècnica de l’empresa Fòrum Maresme. Serveis
Culturals s’ajusta plenament als requeriments dels Plecs de Condicions de
l’Ajuntament de Premià de Mar.
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Contractació
Proposta de control d’incidències en el servei

5 punts

L’empresa Fòrum Maresme. Serveis Culturals presenta 5 accions
amb la següent metodologia:
-Pla d’avaluació del servei de seguiment d’una jornada tipus
-Revisió dels espais i serveis comuns i seguiment i manteniment de
les instal·lacions
-Detecció d’anomalies i revisió de la comunicació visual de l’espai de
recepció del Museu.
-Detecció d’anomalies, correcció i revisió dels continguts i
actualitzacions del web del Museu i altres canals de comunicació.
-Valoració i revisió dels materials de documentació per l’informador/a
i detecció d’anomalies.
10 punts

- L’empresa Fòrum Maresme. Serveis Culturals proposa 2 efectius de
reserva preparats i formats per cobrir temporalment les suplències.
Proposta d’interlocutor únic

5 punts

Es presenta una proposta d’interlocutor únic amb correu electrònic i
telèfon de contacte, de dilluns a diumenge, que és l’administradora
de la societat.
• Pla d’actuacions per a garantir la capacitat de resposta davant situacions
especials o contingències: fins a un màxim de 5 punts.

Elisa Almirall Gayo
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Proposta d’efectius de reserva previstos pel servei en períodes de
vacances i/o baixes

Proposta pla d’actuacions:

5 punts

-Es presenta un pla detallat per donar resposta a situacions
excepcionals, amb previsió d'interlocució periòdica amb els
responsables dels equipaments.

Proposta de pla de formació de personal:
-Es presenten 4 propostes de formació de personal amb la
metodologia corresponent.

5 punts

Experiència dels tècnics del servei. Es valorarà en relació a la figura de l’ informador
cultural. Mínim 6 mesos en feina similar. Màx. 10 punts. A raó de 0,25 punts per
mes treballat.

Rafael Navarro Álvarez
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Proposta del pla de formació del personal. Fins a un màxim de 5 punts.
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Contractació
Experiència en el camp de la difusió cultural, pedagogia i atenció al
públic en la Fundació Palau de Caldes d’Estrac, Casa Coll I Regàs de
Mataró, Museu Arxiu de Vilassar de Dalt, Centre Cultural Calisay I
sala d’exposicions Clarisses de l’Ajuntament d’Arenys, I Museu de
l’Estampació de Premià de Mar.

10 punts

Cursos de formació específics en el camp de la didàctica,
pedagogia, patrimoni cultural, atenció al públic i informàtica. A raó
d’un punt 1 per cada títol d’un mínim de 10h.

6 punts

Coneixement superior dels idiomes estrangers exigits en el plec
tècnic o qualsevol altre idioma estranger: C2 d’anglès i C2 de
francès.

4 punts

Hi ha crèdit suficient i adequat per l’adjudicació del contracte.
Els plecs de clàusules administratives particulars i els plecs de prescripcions
tècniques no han estat objecte d’impugnació mitjançant recurs especial en matèria
de contractació.
L’oferta presentada per l’empresa Fòrum Maresme Serveis Culturals SL amb NIF B66471467 no ha estat formulada en termes que es pugui considerar anormalment
baixa de conformitat amb la clàusula 28 dels Plecs de clàusules administratives
particulars.

Elisa Almirall Gayo
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Formació dels tècnics del servei. 10 punts màxim. A raó d’un punt per cada títol
d’un mínim de 10h.

L’òrgan de contractació és l’òrgan competent per a l’adjudicació del contracte de
conformitat amb l’article 150.3 de la LCSP.
De conformitat amb la disposició addicional segona de la LCSP aquest és l’alcalde.
S’ha incorporat fiscalització favorable de la interventora accidental.
Resolució

Primer.- ADJUDICAR el contracte del servei d'atenció al públic del Museu de
l'Estampació i Museu Romà de Premià de Mar, a Fòrum Maresme Serveis Culturals
SL amb CIF B-66471467, d’acord amb els preus oferts i amb subjecció al plec de
clàusules administratives particulars.
Segon.- DISPOSAR la despesa per import de 12.836,59 € (dotze mil vuit-cents
trenta-sis euros amb cinquanta-nou cèntims), IVA inclòs, a favor de l’adjudicatari

Rafael Navarro Álvarez
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Per tant, resolc
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Contractació
Fòrum Maresme Serveis Culturals SL amb NIF B-66471467, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 5008.33300.2270601 Museus. Treballs realitzats per altres
empreses, d’acord amb el següent quadre anualitats:
Any
2021
2022
Total

Import
7.488,01 €
5.348,58 €
12.836,59 €

Tercer.- ANULAR el saldo restants en les fases anteriors de retenció i d’autorització
de la despesa per l’import sobrant de la baixa obtinguda.
Quart.- PUBLICAR en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Premià de Mar,
l’acord d’adjudicació de conformitat amb la clàusula 31 dels plecs de clàusules
administratives particulars en relació amb els articles 63 i 151 del la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
27/04/2021 Secretari

Cinquè.- REQUERIR a l’adjudicatari a la signatura del contracte en el termini màxim
de cinc (5) dies naturals, dins dels 15 dies hàbils de registre de sortida de la
notificació d’aquest acord, de conformitat amb l’article 153 de la LCSP.
Sisè.- NOTIFICAR aquest acord a l’adjudicatari i a la resta de licitadors.
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