Exp. Núm.: CS/2021036
GES-2538/2021
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI
DE MUNTATGE DE SO I LLUM EN LES ACTIVITATS QUE ORGANITZI
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMI, I LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’UN
TÈCNIC QUALIFICAT PER A LA COBERTURA I GESTIÓ DELS ACTES QUE ES
REALITZIN A CAN PAPASSEIT
Interessat: Ajuntament de Vilanova del Camí
Assumpte: Licitació del contracte de servei de muntatge de so i llum en les activitats
que organitzi l’Ajuntament de Vilanova del Cami, i la prestació del servei d’un tècnic
qualificat per a la cobertura i gestió dels actes que es realitzin a Can Papasseit
1.- Objecte del contracte.
L’objecte del contracte al què es refereix el present plec és la prestació del servei de
muntatge de so i llum en les activitats que organitzi l’Ajuntament de Vilanova del
Camí, i la prestació del servei d’un tècnic qualificat per a la cobertura i gestió dels
actes que es realitzin a Can Papasseit i definit al plec de prescripcions tècniques
particulars, al que s’especifiquen els factors de tot ordre a tenir en compte.

2.- Justificació de la necessitat, idoneïtat, i la insuficiència de medis personals
i materials.
La naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el
contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les,
es concreten en poder atendre les necessitats tècniques d’il·luminació i sonorització,
dels diferents actes organitzats per l’Ajuntament segons el programa establert, per
tal de garantir-ne el correcte funcionament.
Insuficiència de medis
Per realitzar els treballs objecte del contracte es requereix de personal qualificat.
En l’actualitat l’Ajuntament de Vilanova del Camí no contempla en la seva plantilla de
places específiques per a les tasques pròpies d’aquest contracte.
Per tant, davant la insuficiència de medis personals i materials per a una gestió
directa, existeix la necessitat que l’Ajuntament de Vilanova del Camí contracti el
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L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de
Contractes (CPV) és 51313000-9 Serveis d’instal·lació d’equips de so.

servei a una empresa externa, considerant que l’actuació que es pretén contractar
es adequada a la finalitat que es persegueix.
Abast del contracte
El contracte té per finalitat realitzar el servei de muntatge de so i llum en les activitats
que organitzi l’Ajuntament de Vilanova del Cami, i la prestació del servei d’un tècnic
qualificat per a la cobertura i gestió dels actes que es realitzin a Can Papasseit, amb
les prestacions i les condicions que fixi el plec de clàusules administratives
particulars (PCAP), el plec de prescripcions tècniques particulars (PPTP) i les
obligacions que s’hi incorporin provinents de l’oferta que resulti adjudicatària.
Per a la correcta execució del contracte, es tindrà en compte les especificacions
mínimes assenyalades al PPTP, més les que es proposin, que seran a càrrec de
l’empresa adjudicatària.
La contractista serà responsable de l’execució d’aquest servei, i l’Ajuntament es
limitarà a disposar de l’estructura tècnica de supervisió per coordinar els treballs,
comunicant les incidències, i en general verificar i assegurar que les prestacions
estiguin en condicions de satisfer les seves exigències.
Com a responsable final davant de la ciutadania sempre tindrà l’última paraula en les
decisions que afectin al servei dins dels paràmetres que estableixen els plecs que
serveixen de base a la licitació, i la resta de documents contractuals.

3.- Justificació de la no divisió en lots.
De conformitat amb l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic (d’ara endavant LCSP) l'òrgan de contractació podrà no dividir en
lots l'objecte del contracte quan existeixin motius vàlids que hauran de justificar-se
degudament.
En el present contracte la justificació de la no divisió en lots, és la següent: Degut a
la seva naturalesa, existeixen raons tècniques de gestió, coordinació i execució del
contracte que impedeixen l’adjudicació el lots de l’esmentat contracte.
4.- Durada del contracte i pròrrogues.
El present contracte tindrà una durada d’1 any.
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La supervisió dels treballs correspondrà als tècnics municipals de Cultura, que seran
coordinats pel responsable municipal del servei que designi l’Ajuntament.

Els terminis parcials que es fixin per a l’execució de la prestació objecte del contracte
s'entendran integrants del contracte als efectes legals pertinents.
Sense perjudici del que es disposa en l’apartat anterior, els contractes de serveis de
prestacions successives, podran prorrogar-se de conformitat amb el que es disposa
en l'article 29 de la LCSP.
La vigència del present contracte podrà prorrogar-se, fins a un màxim d’un any.
La pròrroga s'acordarà per l'òrgan de contractació i serà obligatòria per a l'empresari,
sempre que el seu preavís es produeixi almenys amb dos mesos d'antelació a la
finalització del termini de durada del contracte.
En cap cas podrà produir-se la pròrroga pel consentiment tàcit de les parts.

No obstant això, en aquells contractes de serveis de prestacions successives, de
conformitat amb l'article 29.4 de la LCSP, quan al venciment d'un contracte no
s'hagués formalitzat el nou contracte que garanteixi la continuïtat de la prestació a
realitzar pel contractista, com a conseqüència d'incidències resultants
d'esdeveniments imprevisibles per a l'òrgan de contractació, produïdes en el
procediment d'adjudicació i existeixin raons d'interès públic per no interrompre la
prestació, es podrà prorrogar el contracte originari fins que comenci l'execució del
nou contracte i en tot cas per un període màxim de nou mesos, sense modificar les
restants condicions del contracte, sempre que l'anunci de licitació del nou contracte
s'hagi publicat amb una antelació mínima de tres mesos, respecte de la data de
finalització del contracte originari.
En aquest cas, en atenció a la naturalesa imprevisible d'aquesta pròrroga, l'aplicació
de la qual no deriva de la voluntat de l'òrgan de contractació, la mateixa no es
prendrà en consideració a l'efecte de fixar el valor estimat, ni serà aplicable
l'obligació de preavís anteriorment referida.
Les pròrrogues s'hauran d'aprovar amb caràcter previ a la finalització del contracte.
5.- Pressupost base de licitació.
El pressupost base de licitació és de 90.000,00 euros IVA exclòs i de 108.900,00 IVA
inclòs.
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La pròrroga del contracte no serà obligatòria per al contractista en els casos en els
quals en el contracte es doni la causa de resolució establerta en l'article 198.6 de la
LCSP, per haver-se demorat l'Administració en l'abonament del preu més de sis
mesos.

Aquest és el límit màxim de despesa que, en virtut d’aquest contracte, pot
comprometre l’òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim que poden ofertar
les empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte.
Les proposicions que superin a l’alça el pressupost base de licitació assenyalat
seran descartades en el mateix acte d'obertura de proposicions.
El preu s'entendrà comprensiu de la totalitat de l’objecte del contracte, així com de
totes les despeses i obligacions, de qualsevol naturalesa, que hagi de suportar el
contractista per raó del contracte, incloses les corresponents als mitjans auxiliars
necessaris per la seva execució, no sent admissible prova d'insuficiència del preu
ofertat per a l’execució del contracte.
6.- Existència de crèdit.
El present contracte es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22715 del
pressupost municipal. Es tracta d’una despesa plurianual, pel que l’eficàcia del
contracte per a exercicis posteriors, quedarà condicionada a l’existència de crèdit
adequat i suficient en els pressupostos generals dels exercicis que corresponguin a
la seva durada.
L’adjudicació del contracte restarà sotmesa a la condició suspensiva d`existència de
crèdit adequat i suficient per finançar les despeses derivades contracte corresponent
als exercicis que corresponguin a la seva durada, d’acord amb l’establert per la
normativa pressupostària aplicable.

El valor estimat del contracte (VEC) inclou les pròrrogues eventuals del contracte, i
les modificacions previstes, sense incloure l’impost del valor afegit, segons l’article
101 de la LCSP.
El present contracte té una vigència inicial de 2 anys, una pròrroga d’un any i les
modificacions previstes seran del 10% del preu inicial del contracte.
Per tant, pel càlcul del valor estimat del present contracte cal tenir en compte els
següents imports:
Descripció
Descripció
1r. Any
Prorroga d’un any
Modificació del contracte 10%

Preu base
90.000,00 €
90.000,00 €
9.000,00 €
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7.- Valor estimat del contracte.

VEC sense IVA

189.000,00 €

El valor estimat del contracte VEC, amb la possible pròrroga i les modificacions
previstes de fins al 10% del preu inicial, és de 189.000,00 €.
8.- Procediment de licitació.
El present contracte de serveis es tramitarà de forma ordinària.
El valor estimat del contracte VEC és inferior a 214.000 €, pel que la tramitació NO
estarà subjecte a una regulació harmonitzada, d’acord amb el llindar vigent de
l’article 22 de la LCSP.
El valor estimat del contracte VEC és superior a 139.000 €, pel que el procediment
no podrà ser obert simplificat, en virtut d’allò que estableix l’article 159 de la LCSP.
Per tant, el procediment del present contracte serà obert, amb adjudicació mitjançant
l’aplicació de més d’un criteri de valoració, en virtut d’allò que estableixen els articles
145, 146, i del 156 a 158 de la LCSP.
9.- Criteris de solvència.

La solvència econòmica i financera s’haurà d’acreditar per algun dels mitjans
següents:
- El volum anual de negocis del licitador, que referit a l’any de major volum de negoci
en l’àmbit al qual es refereix el contracte, en els últim tres anys disponibles en funció
de les dates de constitució o d’inici de les activitats de l’empresari, haurà de ser,
almenys, una vegada el valor estimat del contracte o el valor anual mig, si és inferior.
El volum anual de negocis del licitador s’haurà d’acreditar mitjançant les seves
comptes anuals aprovades i dipositades en el Registre Mercantil o en el Registre
Oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el
Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus
llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil o bé presentant
els tres últims anys de l’IRPF acompanyant els Resums Anuals d’IVA (model 390) i
el registre de les factures emeses corresponents a cadascun d’aquest anys
(art.87.1.a) i 3.a) LCSP).
- Justificant de l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil igual o superior
a 300.000 euros per sinistre, a més d’aportar el compromís de la seva renovació o
pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l’execució
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A) SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA:

del contracte. Aquest requisit s’entendrà acomplert pel licitador quan inclogui en la
seva oferta un compromís vinculant de subscripció, en cas de resultar adjudicatari,
de l’assegurança exigida, compromís que haurà de ser complert dins del termini de
deu dies hàbils referit en l’article 150.2 de la LCSP. L’acreditació serà a través d’un
certificat expedit per l’assegurador, on constin els imports i riscos assegurats i la
data de venciment de l’assegurança i, a través del document de compromís vinculant
de subscripció, pròrroga o renovació de l’assegurança, en els cassos en què
procedeixi. (article 87.1.b) i 3.b) LCSP).
B) SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
La solvència tècnica es justificarà mitjançant qualsevol dels mitjans que,
alternativament, pels mitjans següents:

Per determinar que un treball o servei és de la mateixa o similar naturalesa que el
que constitueix l’objecte del contracte, el plec de clàusules administratives particulars
pot acudir, a més del CPV, a altres sistemes de classificació d’activitats o productes
com el Codi normalitzat de productes i serveis de les Nacions Unides (UNSPSC), la
Classificació central de productes (CPC) o la Classificació nacional d’activitats
econòmiques (CNAE), que en tot cas ha de garantir la competència efectiva per a
l’adjudicació del contracte. Si el plec no ho preveu, s’han de tenir en compte els tres
primers dígits dels codis respectius de la CPV. La Junta Consultiva de Contractació
Pública de l’Estat pot efectuar recomanacions per indicar quins codis de les
classificacions respectives s’ajusten amb més precisió a les prestacions més
habituals en la contractació pública.
e) Títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels directius de l’empresa i, en
particular, del responsable o responsables de l’execució del contracte, així com dels
tècnics encarregats directament d’aquesta.
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a) Una relació dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar
naturalesa que els que constitueixen l’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; quan sigui necessari per garantir un nivell adequat de competència,
els poders adjudicadors poden indicar que es tenen en compte les proves dels
serveis pertinents efectuats més de tres anys abans. Quan li ho requereixin els
serveis que depenen de l’òrgan de contractació, els serveis o treballs efectuats s’han
d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el
destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte
privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat,
mitjançant una declaració de l’empresari, acompanyada dels documents en poder
seu que acreditin la realització de la prestació; si s’escau, aquests certificats els ha
de comunicar directament a l’òrgan de contractació l’autoritat competent.

D’acord amb l’article 76.2 LCSP, les empreses licitadores o candidates han de
comprometre’s a dedicar o adscriure a l’execució del contracte com a mínim els
mitjans personals següents:
- Responsable del contracte amb titulació Títol de grau superior de so o d'una
titulació equivalent
- Una persona amb Títol de grau mitjà de so o d'una titulació equivalent
A aquests efectes caldrà que aportin les titulacions necessàries així com els CV
degudament signats i els informes de vida laboral actualitzats.
En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència
en els termes indicats en aquesta clàusula. Per tal de determinar la solvència de la
unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves integrants.
10.- Criteris d’adjudicació del contracte.

Millora en el preu de licitació

Fins a 40 punts

Millora en la qualitat del servei

Fins a 10 punts

PUNTUACIÓ MÀXIMA

Fins a 50 punts

En cas d’empat entre diverses ofertes després de l’aplicació dels criteris
d’adjudicació, s’aplicaran els criteris de desempat fixats en l’article 147.2 de la LCSP.
En tot cas, l’Ajuntament de Vilanova del Camí es reserva la facultat d’adjudicar el
contracte a l’oferta de l’empresa licitadora que reuneixi, al seu entendre, les
condicions més avantatjoses en relació qualitat - preu d’acord amb els criteris
assenyalats o a declarar desert el contracte en els termes del que disposa l’article
150.3 LCSP.
Millora en el preu de licitació. Fins a 40 punts
L’oferta econòmica s'avaluarà quantitativament en funció del seu percentatge de
baixa respecte al pressupost de licitació. A l’oferta econòmica més baixa se li
atorgarà la màxima puntuació i a la resta, la puntuació proporcional.
La puntuació de cada oferta (P) s’obtindrà segons l’expressió següent: P = m · b + k
essent :
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1. Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha
d’atendre al criteris d’adjudicació següent:

b = % de baixa corresponent a l’oferta que es vol puntuar.
K = puntuació màxima assignada a l’oferta econòmica dividida per 1,15.
(Puntuació màxima de l’oferta econòmica - k)
m = -----------------------------------------------------------------% corresponent a la baixa màxima ofertada(*)
(*) oferta més barata i que no s’hagi exclòs per tenir valors anormals o
desproporcionats
Millora en la qualitat del servei. Fins a 10 punts
Els licitadors poden presentar facultativament la proposta de Millora en la qualitat del
servei que contempli tots i cada un dels aspectes per a la seva ponderació, així com
la documentació necessària per acreditar-los.
Fins a 10 punts
Vehicle en propietat
4 punts
Vehicle no en propietat
1 punt

Documentació acreditativa: L’empresa
licitadora aportarà la documentació que
acrediti que disposa d’un vehicle
d’aquestes característiques (fitxa tècnica
del vehicle que acrediti el distintiu zero
d’emissions), ja sigui en propietat o no, i
una declaració responsable conforme
l’utilitzarà durant tots els actes previstos
2. Per la integració de persones amb Fins a 4 punts
discapacitat.
- 1 persona contractada de més: 2 punts
Es tindrà en compte que l’empresa posi - 2 i més persones contractades de més:
a disposició de l’objecte del contracte, a 4 punts
persones discapacitades que tingui a la
seva plantilla de treballadors, al marge
de l’obligatorietat a la qual estan
sotmeses conforme a l’article 42 de la
Llei general de drets de les persones
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Criteris de puntuació
1. Per accions destinades a la reducció
del nivell d’emissió de gasos d’efecte
hivernacle consistents en l’ús de
vehicles de tipus furgoneta per a
l’execució d’aquest contracte amb
distintiu zero d’emissions (híbrid, elèctric
o altres equivalents).

amb discapacitat i de la seva inclusió
social.
Documentació acreditativa: L’empresa
licitadora aportarà la documentació
referent a les persones amb discapacitat
que, al marge del que estableix la llei per
obligatorietat, estiguin contractades per
l’empresa,
s’haurà
d’aportar
documentació acreditativa sobre el
nombre total de treballadors de la
plantilla i una declaració responsable de
l’empresa conforme aquestes persones
treballaran en l’objecte del contracte.
3. Que l’empresa licitadora gestioni els 2 punts
seus residus de forma responsable i
respectuosa amb el medi ambient.
Documentació acreditativa: L’empresa
licitadora acreditarà aquest extrem amb
la certificació ISO 14001, de sistemes de
gestió ambiental o altres similars.
Vilanova del Camí, document signat electrònicament al marge
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La Coordinadora de Cultura

