Secretaria
Plaça del Blat, 1
43800 Valls
T. 977 636 002
F. 977 612 872
secretaria@valls.cat
www.valls.cat

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
Contracte de concessió del servei públic de gestió integral del Museu Casteller
Objecte del Contracte: Gestió indirecta a través de concessió administrativa del
servei públic de gestió del Museu Casteller, d’acord amb les prescripcions tècniques.
Necessitats a cobrir i idoneïtat del contracte per a satisfer-les: Per tal de gestionar
el servei del Museu Casteller és necessari disposar del concessionari, d’acord amb el
règim de gestió indirecta, per la qual cosa s’ha de formalitzar la licitació corresponent,
d’acord amb la LCSP.
Lots: No s’estableixen. La realització independent de les diverses prestacions
compreses a l’objecte del contracte dificultaria l’execució correcta des del punt de vista
tècnic. El risc per a l’execució correcta del contracte procedeix de la naturalesa del seu
objecte, a l’implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions,
qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per
una pluralitat de contractistes diferents.
Determinació de la Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del
contracte i responsable del contracte:(art, 62 LCSP)
Regidoria de Cultura. Marc Ayala Vallvey, regidor.
Justificació de la insuficiència de mitjans per a la prestació del servei per la pròpia
administració (art. 30.3, 63.3 a) i 116.4 f) de la LCSP
El servei que es pretén contractar externament no pot ser assumit per l'Ajuntament, ja que
a la plantilla de personal no es compta amb el personal necessari per atendre les funcions
que comporta la prestació del servei.
Duració del contracte o d'execució de la prestació:
10 anys.
Pressupost base de licitació, incloent totes les anualitats desglossades:
Segons el pla de gestió i viabilitat, el pressupost base de licitació per totes les anualitats es
de 3.201.800,00 euros, import de la subvenció de l’Ajuntament.

Exercici

Import

2019

98.800,00 €

2020

301.000,00 €
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2021

305.500,00 €

2022

310.100,00 €

2023

314.700,00 €

2024

319.400,00 €

2025

324.200,00 €

2026

329.100,00 €

2027

334.000,00 €

2028

339.000,00 €

2029

226.000,00 €

Valor estimat del contracte:

El valor estimat del contracte es 7.333.500,38 euros.
El valor estimat està calculat d'acord amb el següent mètode:
1-Xifra de negocis, sense incloure l’impost sobre el valor afegit, que ha de generar
l’empresa concessionària durant la seva execució:
Tarifes (Entrades): 88.643 € anuals x 10 anys = 886.430 euros
Altres: Serveis (visites guiades, tallers), Botiga, lloguer d'espais: 61.273,50 € anuals x
10 anys= 612.735 euros
2-Subvenció de l'Ajuntament: 3.201.800,00 €

Exercici

Import

2019

98.800,00 €

2020

301.000,00 €

2021

305.500,00 €

2022

310.100,00 €

2023

314.700,00 €

2024

319.400,00 €

2025

324.200,00 €

2026

329.100,00 €

2027

334.000,00 €
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2028

339.000,00 €

2029

226.000,00 €

3- 6 % del Cost de l'edifici i la seva dotació que el poder adjudicador posa a disposició
del concessionari x número d'anys de la concessió = 2.632.535,38 euros.
Calcul:
Cost de l'edifici i la seva dotació:
-Museu Casteller: 2.727.331,53 €
-Projecte museogràfic i obres d'adaptació de l'edifici: 1.660.227,44 €
Total Cost de l'edifici i la seva dotació: 4.387.558,97 €
6% del total: 263.253,53 €
263.253,53 € x 10 anys (duració del contracte) = 2.632.535,38 €
Revisió de preus:

Nomès es podrà augmentar la subvenció com a forma de restabliment de l'equilibri
economic. No es podrà augmentar en el cas d'incompliment de les previsions de la
demanda recollides en l’estudi de viabilitat de l’Ajuntament o en l’estudi efectuat pel
concessionari.
El concessionari podrà presentar anualment una proposta de revisió de tarifes de
forma justificada, que l’Ajuntament haurà d’aprovar.
Criteris de valoració que es proposen, i puntuació que s'atorguen a cadascú, (art.
116.4 LCSP i 145.1)

Criteris objectius: 125 punts
-Reducció que ofereixin els licitadors per a les aportacions de l'Ajuntament:
Màxim 80 punts: 4 punts per cada punt percentual de baixa.
-Contractació indefinida de totes les persones treballadores ocupades en l’execució del
contracte:
SÍ: 10 punts / NO: 0 punts.
Caldrà acreditar els contractes indefinits en el moment d’inici de la prestació.
-Major retribució salarial de totes les persones treballadors ocupades en l’execució del
contracte en relació amb tots els conceptes retributius especificats al conveni
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d’aplicació (s’haurà d’acreditar en el moment d’inici de la prestació). (Màxim 10
punts):
Increment entre 1 i 5 per cent: 1 punts.
Increment entre >5 i 10 per cent: 2 punts.
Increment entre >10 i 15 per cent: 3 punts.
Increment entre >15 i 20 per cent: 4 punts.
Increment entre >20 i 25 per cent: 5 punts.
Increment entre >25 i 30 per cent: 6 punts.
Increment entre >30 i 35 per cent: 7 punts.
Increment entre >35 i 40 per cent: 8 punts.
Increment entre >40 i 45 per cent: 9 punts.
Increment >45 per cent: 10 punts.
- Preu per hora, ofertats a l’ajuntament per la utilització dels espais del Museu amb
dotació de personal suficient, per celebració d’actes. La oferta més econòmica 10
punts
S’assignarà la màxima puntuació (PM= punts) a l’oferta que suposi la millor baixa,
Les ofertes restants tindran una puntuació (P) en funció de la seva oferta, que
s’obtindrà
de l’aplicació de la fórmula següent:
P = PM x Ofm/Of on:
P = Puntuació obtinguda
PM = Puntuació màxima
Ofm = Oferta econòmica mínima
Of = oferta econòmica del licitador que es valora
-Millores a l’equipament (segons el pla de gestió i viabilitat):
a) Trasllat i ordenació del material del CDOCA del Museu de Valls al MCC, valorat en
15.487,00 eur.: 5 punts
b) Parets modulars de la sala d’exposicions temporals, valorat en 36.300,00 eur.: 10
punts
Criteris subjectius: 110 punts
En aquest sobre s’inclourà la documentació relativa als criteris la qualificació dels
quals depengui d’un judici de valor que impedeixi la seva valoració mitjançant xifres o
percentatges, i consistirà en la presentació d’una memòria amb un màxim de 100
pàgines arial 12 interlineat normal, indexada d’acord amb els següents punts:
1. Document descriptiu del pla d’activitats gestionades i ofertes des del recurs turístic i
cultural objecte del contracte, el MCC, amb el detall de la proposta, així com la inclusió
de la tecnologia emprada que s’aportarà a l’actiu patrimonial per a la realització de
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visites, l’adaptació lingüística a les quatre llengües del MCC i a d’altres de potencials,
amb especial atenció al canal auditiu. També es detallaran les iniciatives per a públics
amb discapacitats físiques, visuals i auditives.
2. Document descriptiu del pla d’estratègies de promoció turística i captació de públics
per atraure visitants turistes al MCC, amb l’explicació de la proposta de conjunt, així
com el detall de presència als canals d’intermediació turística, el detall de presència en
catàlegs on line i off line dels principals operadors turístics de la Costa Daurada,
l’articulació per a l’establiment de sinergies amb altres equipaments i agents turístics i
culturals, i les accions que integrin i millorin l’oferta turística preexistent de Valls en
especial el Barri Antic i en potenciïn la seva difusió exterior com a ciutat.
3. Document descriptiu del pla de promoció, difusió i comunicació del MCC, amb
l’explicació de la proposta de conjunt, les estratègies de comunicació amb les colles
castelleres i la Coordinadora de Colles, així com les adreçades a la població local i als
residents del Barri Antic de Valls, i a la restauració.
4. Proposta de disseny, elaboració i producció dels materials educatius, amb
explicitació de les edats dels infants a què s’adrecen.
5. Proposta de serveis de caràcter especial del MCC, addicionals als exigits com a
mínims, explicitant-ne la periodicitat.S’especificarà, en el cas que es consideri, la
proposta de dies d’accès gratuït al MCC.
6. Memòria descriptiva del pla de posicionament amb un horitzó a 10 anys en els
sectors turístic, cultural i educatiu.
7. Pla d’actualització dels continguts.
8. Operatives de funcionament dels diferents serveis subjectes a aquest contracte,
amb detall de l’organigrama, cronograma i relació del personal responsable de
l’empresa licitadora, amb el detall de la qualificació professional per garantir que
comptarà amb la titulació adequada a cada funció
9. Proposta de marxandatge
10. Proposta d’oferiment de tarifes per a determinats col·lectius .
PONDERACIÓ DELS CRITERIS
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

SUBJECTIUS

DE

VALORACIÓ

PER

A

1. Pla d’activitats gestionades i ofertes des del recurs turístic i cultural objecte del
contracte, el MCC. 25 punts
Es valorarà:
•La proposta genèrica. 15 punts
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•Tecnologia emprada que s’aportarà a l’actiu patrimonial per a la realització de visites, i
adaptació lingüística a les quatre llengües del MCC i a d’altres de potencials, amb
especial atenció al canal auditiu. 5 punts
•Noves llengües incorporades a les 4 oficials del MCC. 2,5 punts
•Iniciatives per a públics amb discapacitats físiques, visuals i auditives. 2,5 punts
2. Pla d’estratègies de promoció turística i captació de públics per atraure visitants
turistes al MCC. 22 punts
Es valorarà:
•La proposta de conjunt. 5 punts
•La presència als canals d’intermediació turística. 5 punts
•La presència en catàlegs on line i off line dels principals operadors turístics de la
Costa Daurada. 5 punts
•Establiment de sinergies amb altres equipaments i agents turístics i culturals. 5 punts
•Accions que integrin i millorin l’oferta turística preexistent de Valls, en especial al Barri
antic i en potenciïn la seva difusió exterior com a ciutat. 2 punts.
3. Pla de promoció, difusió i comunicació del MCC. 18 punts
Es valorarà:
• La proposta de conjunt. 10 punts
• Estratègies de comunicació amb les colles castelleres i la Coordinadora de Colles. 3
punts
• Estratègies de comunicació amb la població local i amb els residents del Barri Antic
de Valls. 2,5 punts
• Estratègies de comunicació amb la restauració. 2,5 punts
4. Proposta de disseny, elaboració i producció dels materials educatius, amb
explicitació de les edats dels infants a què s’adrecen. 10 punts
Es valorarà:
• El disseny. 2,5 punts
• La proposta inicial dels continguts. 5 punts
• L’ús de mitjans tecnològics. 2,5 punts
5. Proposta de serveis de caràcter especial del MCC, addicionals als exigits com a
mínims, explicitant-ne la periodicitat. 5 punts.
Es valorarà:
•La tipologia. 2,5 punts
•La freqüència. 2,5 punts
6. Memòria descriptiva del pla de posicionament amb un horitzó a 10 anys en els
sectors turístic, cultural i educatiu. 5 punts
Es valorarà:
•Realització d’un diagnòstic en l’esfera local i internacional i la Relació amb l’entorn i
competència. 2,5 punts
•La proposta d’ una formulació estratègica: amb la missió, visió i línies i objectius
estratègics a assolir. 2,5 punts
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7. Pla d’actualització dels continguts. 5 punts.
Es valorarà:
•La metodologia. 2,5 punts
•Les àrees on preferentment s’aplicarà. 2,5 punts
8. Memòria descriptiva de l’organigrama i relació del personal responsable de
l’empresa licitadora, amb el detall de la qualificació professional per garantir que
comptarà amb la titulació adequada a cada funció. 10 punts
Es valorarà l’adequació de l’organigrama a les funcions establertes en aquest plec. 10
punts
9. Proposta de marxandatge. 5 punts
Es valorarà:
• El disseny. 2,5 punts
• La innovació. 2,5 punts
10. Proposta d’oferiment de tarifes per a determinats col·lectius 5 punts
Es valorarà especialment aquells col·lectius de família numerosa i monoparental ,en
situació d’atur i minusvalies. En tot cas, seran a càrrec del concessionari.
En aquest apartat els licitadors hauran d’obtenir una puntuació mínima de 60 punts.
Aquella proposta que no obtingui aquesta mínima puntuació quedarà exclosa de la
licitació.
Acreditació de la solvencia econòmica i financera

El requisit mínim de solvència econòmica i financera i els mitjans d'acreditació, serà el
següent:
El Volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit al millor exercici dins
dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de
l’empresari i de presentació de les ofertes haurà de ser almenys una vegada i mitja el
valor anual mitjà del contracte.
El volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha d’acreditar per mitjà dels seus
comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit en
el Registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar
inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil han d’acreditar el
seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals
legalitzats pel Registre Mercantil. En cas que no sigui obligatori portar aquests llibres,
mitjançant les declaracions de l'IVA.
Entitats sense anim de lucre, mitjançant la presentació dels llibres de comptabilitat en
els que constin els ingressos anuals de la entitat.
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Acreditació de la solvència tècnica o professional

El requisit mínim de solvència tècnica i els mitjans d'acreditació, serà el següent:
Tenir experiència en la realització de serveis o treballs de la mateixa naturalesa o
similar a què correspon l'objecte del contracte en el curs dels tres últims anys.
Als efectes de determinar la correspondència entre els serveis o treballs acreditats i els
que constitueixen l'objecte del contracte, s'atendrà a la coincidència entre els tres
primers dígits dels seus respectius codis CPV.
El requisit mínim serà que l'import anual acumulat en l'any de major execució sigui
igual o superior al 70% de l'anualitat mitjana del contracte que es licita.
S'acreditarà mitjançant la relació dels treballs efectuats per l'interessat en el curs dels
tres últims anys, corresponents al mateix tipus o naturalesa a què correspon l'objecte
del contracte, en la qual se n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat.
Quan li ho requereixin els serveis dependents de l’òrgan de contractació, els serveis
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 acompanyat dels documents que
tingui 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.

Valls, 11 d’abril de 2019

Marc Ayala Vallvey
Regidor

