Núm. expedient de contractació

CO2021052GG

INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DE CONTRACTE DE SERVEIS

1.

OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte d’aquest contracte consisteix en la prestació dels serveis de coordinació, elaboració de
continguts i impartició de diversos tallers especialitzats inclosos en el programa d’activitats
D’ENVELLIMENT ACTIU dirigit a la gent gran del municipi, promogut pel departament de Gent Gran,
d’acord amb els requisits i condicions que figuren en el present plec de clàusules administratives
particulars (PCAP) i en el plec de condicions tècniques (PCT).
Codi/s vocabulari comú europeu (CPV)
85311100-3. Serveis de benestar social proporcionats a gent gran
Proveïdor únic per raons d’exclusivitat
NO
Contracte inclòs en l’annex IV de la LCSP
SÍ
Lots
NO
Justificació de la no divisió en lots:
La divisió en lots no procedeix en aquest contracte atès que la realització independent de les
prestacions compreses en l’objecte del contracte dificultaria la correcta execució del mateix des del
punt de vista tècnic. A més, cal tenir en compte que el pressupost del contracte no és cap barrera a
l’accés al contracte de les PIME.
Obligació de subrogació per una norma legal, un conveni col·lectiu o un acord de negociació
col·lectiva d'eficàcia general (article 130 LCSP)
Conveni col·lectiu de treball per al sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya per als anys
2011-2016 (codi de conveni núm. 79002295012003), publicat en el DOGC núm. 6910 de 10 de juliol de
2015
2.

NECESSITATS A SATISFER MITJANÇANT L’OBJECTE DEL CONTRACTE

L’Ajuntament de Sant Joan Despí vol donar compliment a un dels seus fins institucionals: donar suport
a la dinamització del temps lleure de la ciutadania, concretament de la gent gran, per promocionar el
seu benestar físic i emocional i, alhora, facilitar espais de relació i creació de xarxa, fomentant
processos d’envelliment actiu de la població major de 60 anys del municipi.
Dins les línies estratègiques marcades al Pla d’Acció Municipal, s’estableix la promoció d’un catàleg de
tallers i activitats lúdico-formatives enfocats a fomentar l’envelliment actiu del sector de la població de
Sant Joan Despí a partir dels 60 anys en endavant i al de contribuir al manteniment de l’autonomia
personal d’aquest grup de població.
3.

JUSTIFICACIÓ D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PROPIS (art. 116.4.f) LCSP)

Per les característiques del servei objecte del contracte, l’Ajuntament no disposa dels recursos propis
necessaris i es fa necessària la contractació externa especialitzada.
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4.

DEPARTAMENT ENCARREGAT DEL SEGUIMENT I EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Departament de Gent Gran
Ana Mª Moreno Esteban
Tècnica de Gent Gran
5.

DURADA DEL CONTRACTE, TERMINI D’EXECUCIÓ, DATA/ES D’EXECUCIÓ I LLOC

Durada: curs 2021–2022, de novembre a juny inclosos
Pròrroga: NO
Lloc d’execució: diferents instal·lacions municipals
6.

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)

El valor estimat (VE) del contracte a efectes de determinar el procediment d’adjudicació, el règim de
publicitat i l’òrgan de contractació, és de 72.830,84 €, sense incloure l'Impost sobre el Valor Afegit,
calculat d’acord amb el següent detall:
Pressupost contracte
Modificacions (10 %)

66.209,85 €
6.620,99 €

Total VEC

72.830,84 €

7.

PRESSUPOST DE LICITACIÓ I FINANÇAMENT
Pressupost sense IVA

Tipus d'IVA

Import IVA

Pressupost IVA inclòs

66.209,85 €

10 %

6.620,99 €

72.830,84 €

TALLERS COGNITIUS
/TECNOLÒGICS I CULTURALS
T. MEMÒRIA (nivell 1)
T. MEMÒRIA (nivell 1)
T. MEMÒRIA (nivell 1)
T. MEMÒRIA (nivell 2)
T. MEMÒRIA (nivell 2)

T.MEMÒRIA (nivell 3)
T. RIURE
T. CREIXEMENT
PERSONAL/AUTOESTIMA/AUT
OCONEIXEMENT
T. ANGLÉS (nivell inicial)
T. ANGLÉS(nivell mig)
T. ANGLÉS (nivell alt)

NOMBRE
TOTAL
D'HORES/CU PREU UNITARI
RS
MÀXIM/HORA
38,00 €
57 h
38,00 €
52h
38,00 €
57h
38,00 €
57h
38,00 €
52h
57h més 4,20
h de
38,00 €
ventilació
50,00 €
37,5h

Preu màxim curs
IVA no inclòs
2.166,00
1.976,00
2.166,00
2.166,00
1.976,00

2.325,60
1.875,00

50,00 €
43,5h
29h
29h+ 2,25
ventilació
29h+2,25
ventilació

53,00 €
53,00 €
53,00 €

2.175,00
1.537,00
1.656,25
1.656,25
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GIM MANTENIMENT (nivell
baix)
GIM MANTENIMENT (Nivell
baix)
GIM MANTENIMENT(nivell
mig)
GIM MANTENIMENT (nivell
mig)
GIM MANTENIMENT (nivell
alt)
GIM MANTENIMENT (nivell
alt)
GIM TERAPÈUTICA
GIM TERAPÈUTICA
TAI-TXI

TAI-TXI
IOGA (grup A)
IOGA (GRUP B)
COREOGRAFIES (GRUP A)
COREOGRAFIES (GRUP B)
COREOGRAFIES (GRUP C)
T. EXPRESSIÓ
CORPORAL/DANSA
ZUMBA GOLD
ZUMBA GOLD
TÀBLET (inicial)
MÒBIL
XARXES (instagram…)
INFORMÀTICA 1
INFORMÀTICA 2
COORDINACIÓ

52h+4,20
ventilació
57h+4,45
ventilació
52h+4,20
ventilació
57h+4,45
ventilació

45,00 €
45,00 €
45,00 €
45,00 €
45,00 €

52h
57h
52h+4,20
ventilació
52h+4,20
ventilació
29h
29h+15h
desplaçament
s
43,5h
43,5H
87H

45,00 €
45,00 €
45,00 €
50,00 €

2.529,00
2.765,25
2.529,00
2.765,25
2.340,00
2.565,00
2.529,00
2.529,00
1.450,00

50,00 €
50,00 €
50,00 €

2.200,00
2.175,00
2.175,00

45,00 €
3.915,00

43,5h

50,00 €

53,75h

45,00 €

78,75

45,00 €

2.175,00
2.418,75

3.543,75
62,35

45,00 €

45

25,00 €

2.805,75
1.125,00

La despesa derivada d'aquest contracte es finançarà segons el següent detall:
Exercici pressupostari
2021
2022

Partida pressupostària

Import

18.2319.22699

18.207,71 €

A determinar

54.623,13 €

Sistema de determinació del pressupost:
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Determinació per preu/hora de cada una de les modalitats de tallers
8.

RÈGIM DE PAGAMENTS

Règim de pagament: s’expediran factures mensuals per les hores efectivament realitzades de cada un
dels tallers portats a terme.
9.

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

D’acord amb el que disposa l’art 150 de la LCSP, els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar
quina és la millor proposició relació qualitat-preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit
s’indiquen dividits entre els que depenen d’un judici de valor i els que són avaluables mitjançant criteris
automàtics, d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells:
a) Criteris de valoració que depenen d’un judici de valor (25%)
1.- Projecte de funcionament i servei (puntuació màxima 25 punts), segons els subcriteris que es
detallen:
1.1. Definició del projecte global de funcionament o memòria global explicativa del projecte (fins a 12
punts): Procediment de ponderació: Es valorarà el marc teòric, objectius generals, específics i de
gestió, àrees de formació i metodologies.
1.2. Programació anual d’activitats (fins a 8 punts): Procediment de ponderació: Es valorarà els
continguts a treballar, la metodologia i estratègies d’aprenentatge, mitjans instrumentals, material
didàctic propi elaborat pel docent, mitjans audiovisuals a utilitzar i activitats que afavoreixin la cohesió
de grup, amb propostes que es puguin programar dins i fora de l’horari establert de classe.
1.3. Adequació del programa d’intervenció a les característiques del municipi (fins a 3 punts):
Procediment de ponderació: Es valorarà l’adequació del desenvolupament dels tallers proposat als
col·lectius als que s’adrecen els tallers i les propostes creatives, d’inclusió social, de lluita contra
l’aïllament i d’empoderament de la gent gran, així com metodologies i continguts que treballin
l’envelliment actiu del cos i la ment.
1.4. Formació continuada per als talleristes (fins a 2 punts): Procediment de ponderació: Es valorarà la
formació en dinamització de grups, en el lleure i el tracte amb el públic.

Els licitadors hauran de presentar obligatòriament un document amb les següents característiques:
El document no podrà superar les 20 pàgines mida DIN-A-4 (10 fulls), correctament paginades,
redactat en Verdana 10 i un interlineat senzill. Estarà completament indexat i haurà de seguir l’ordre
establert en els anteriors apartats i subapartats. No es valoraran les pàgines que sobrepassin el
nombre màxim de pàgines establertes per cada criteri. Els annexos que s’incorporin per mostrar gràfics
o models de document no comptaran el màxim de pàgines indicat.

b) Criteris avaluables de forma automàtica, fins a 75 punts
b.1. Oferta econòmica, fins a 45 punts
A l'oferta econòmica més baixa en relació amb el pressupost màxim de licitació se li assignarà la
màxima puntuació. La puntuació de la resta d'ofertes s’obtindrà mitjançant l’aplicació de la següent
fórmula:
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on:
Pi = Puntuació de l’oferta «i» a valorar
Pm = Puntuació màxima del criteri econòmic
IL = Import de licitació
Oi = Oferta «i» a valorar
Om= Oferta de preu més baix (millor oferta econòmica)
M = Factor de ponderació
amb M = 2 Justificat d’acord amb la DIRECTRIU 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació
de les proposicions econòmica i tècnica, de la Direcció General de Contractació pública de la
Generalitat de Catalunya.
https://contractacio.gencat.cat/ca/gestionar-contractacio/regulacio-supervisio/instruccions-directrius/

b.2. Increment del nombre de tallers ofertats anualment per sobre dels que ja són objecte del
contracte, fins a 15 punts
Es valorarà l’oferiment, sense cost per a l’Ajuntament, d’increment del nombre de tallers a impartir
durant la vigència del contracte respecte els que en són objecte contractual, fins a 15 punts
La puntuació s’assignarà en funció de la màxima oferta de tallers, segons el barem següent:
- Increment en 1 taller trimestral (amb una durada de 45 hores)
- Increment en 2 tallers trimestrals (amb una durada total de 90 hores)

7 punts
15 punts

b.3. Compromís de celebració d’activitat de festa de cloenda del tancament del curs: 15 punts
El Compromís de celebració d’una activitat col·lectiva de festa de cloenda dels tallers del
departament de Gent Gran. Per a la realització de l’activitat, la licitadora es compromet a realitzar una
activitat per a la totalitat dels participants en els tallers aportant, sense cost per a l’Ajuntament, el
següent:
- Un diploma de participació en els tallers per a cada un dels alumnes participants.
- Una persona dinamitzadora que col·labori també en l’organització i control dels grups que participin en
l’activitat de cloenda.
- Subministrament d’aigües tant per als professors com per als alumnes dels tallers participants de
l’activitat.
En tot cas, l’Ajuntament de Sant Joan Despí es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui
reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu d’acord amb els
criteris assenyalats, o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 150.3 de la LCSP.
10. PRESTACIONS DIRECTES A LA CIUTADANIA (art. 312 LCSP)
El contracte comporta prestacions directes a la ciutadania: SI
Règim jurídic del servei
Es tracta d’una competència municipal, de conformitat amb l’art. 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, recollida en els apartats:
I) Promoció de l’esport i d’ocupació del temps lliure.
m) Promoció de la cultura.
ñ) Promoció en el terme municipal de la participació dels ciutadans en l’ús eficient i sostenible de
les tecnologies de la informació i les comunicacions.
I de conformitat amb el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, segons l’article 66.3, de l’apartat n) Les activitats culturals i
esportives i l’ocupació del lleure, entre d’altres.
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11. BENS MUNICIPALS AFECTES AL SERVEI
El contracte comporta l’ús de bens municipals pel contractista: SI
Inventari de bens que es posa a disposició del servei (annex 2 del Plec de clàusules tècniques)
12. MODIFICACIONS
PARTICULARS

PREVISTES

EN

EL

PLEC

DE

CLÀUSULES

ADMINISTRATIVES

De conformitat amb l’article 204 de la LCSP, el contracte es podrà modificar en un 10% de l’import
d’adjudicació en els casos següents:
a) Possibles ampliacions o disminucions d’hores per necessitats sobrevingudes del servei, que
requereixin modificar la dedicació del personal.
b) Suports puntuals en algun dels serveis, per augment d’assistència de persones participants, o per
modificació dels calendaris d’activitats.
c) Altres modificacions que es puguin derivar del compliment de la normativa vigent en cada moment, en
temes socioculturals.

La responsable del departament,

La regidora delegada,
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