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INFORME SOBRE LA NECESSITAT I IDONEITAT DE CONTRACTACIÓ

Pilar Tena Casabón, cap del departament de RECAPTACIO, en relació a la naturalesa de les
necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant la contractació de la gestió de les TPV físics i
virtuals per l'Ajuntament i tots els patronats emeto el següent
INFORME
L’Ajuntament de Cambrils, l’Organisme Autònom Patronat de Turisme, l’Organisme Autònom
Museu d’Història i l’Organisme Autònom Escola de Música, necessiten posar a disposició dels
seus contribuents i en general dels usuaris del serveis públics, instruments o sistemes per
realitzar els cobraments de tributs i la resta d’ingressos de dret públic mitjançant targeta de
crèdit o dèbit.
En conseqüència procedeix sol·licitar al departament de contractació que realitzi les gestions
necessàries per a la contractació dels següents serveis financers:
1. 7 TPV físics (datàfons) i passarel·la de pagament, que seran titularitat de l’Ajuntament
de Cambrils, distribuïts de la següent forma:
Tresoreria.
Oficina d’Atenció Ciutadà.
Casal Gent Gran.
Palau d’Esports (2).
Joventut
Policia.
2. 2 TPV físics (datàfons) i passarel·la de pagament que seran titularitat de l’Organisme
Autònom Patronat de Turisme.
3. 1 TPV físic (datàfon) i usuari passarel·la de pagament, que serà titularitat de
l’Organisme Autònom Museu d’Història.
4. 1 TPV físic (datàfon) i passarel·la de pagament, que serà titularitat de l’Organisme
Autònom Escola de Musica.
El número de TPV físics o usuaris del sistema de pagament s’haurà de poder incrementar al
llarg de la durada del contracte fins al número que consideri convenient la Tresoreria Municipal.
Així mateix, l’Ajuntament de Cambrils necessita disposar d’un sistema de pagament que
permeti als contribuents pagar per Internet segons les característiques que consideri adients el
departament d’informàtica.
El departament de contractació ha sol·licitat a aquesta tresorera que informe sobre:
1.
2.
3.
4.

Requisits de solvència, econòmica, financera i tècnica o professional dels licitadors.
Preu del servei.
Criteris d’avaluació per l’adjudicació del contracte.
Durada del contracte

1. Requisits de solvència, econòmica, financera i tècnica o professional dels licitadors.
El criteri i mínim per acreditar la solvència financera consistirà en avaluar el volum anual de
negocis del/a licitador/a o candidat/a referit a l’any de major volum dels 3 darrers últims anys
conclosos que haurà de ser al menys de 22.500 euros.
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Pel que fa referència a la solvència tècnica i/o professional el/ licitador/a o candidat/a haurà
d’acreditar tenir experiència en la realització de serveis del mateix tipus o naturalesa al què
correspon l’objecte del contracte, amb un import acumulat en l’any de major execució dels
últims 3 anys igual o superior a 10.500 euros.
O les que consideri més convenients el departament de contractació.
2. Preu del servei.
El preu del servei es calcula de forma estimada en la quantitat de 14.011,72 euros anuals dels
quals corresponen 10.673,18 euros a l’Ajuntament de Cambrils, 1.323,77 euros al Patronat de
Turisme de Cambrils, 25,03 euros al Museu d’Història de Cambrils i 1.989,73 euros a l’Escola
de Musica de Cambrils.
Els càlculs s’han realitzat sota les següents hipòtesis:
a. Les vendes estimades s’han obtingut a partir de la mitjana aritmètica de les vendes
reals dels dos exercicis immediatament anteriors.
b. S’estima un increment del 20% corresponent, a un increment vegetatiu d’un 7%, en
base a la variació interanual experimentada per les dades dels dos exercicis
immediatament anteriors i un 13% corresponent a l’increment estimat de
pagaments per aquests mitjans com a conseqüència de les millores que s’han
d’introduir en el servei.
c. El cost estimat s’ha calculat aplicant una comissió del 8% sobre les vendes
estimades, aquest percentatge és considera el més adequat donat que és el que
suporta actualment l’Ajuntament.
d. Les comissions bancàries per la prestació de serveis financers, com és el cas dels
TPV, estan subjectes i exemptes de pagament de l’impost sobre el valor afegit (art.
20.uno.18.º h) LIVA)
Valor estimat del contracte
Ajuntament: correspondria a 14.011,72 € per dos anys, 28.023,44 €
Aplicació pressupostària
2019/90/93400/35900 – Gestió deute i tresoreria, despeses financeres.
Reposable del contracte
La Tresorera.
3. Criteris d’avaluació per l’adjudicació del contracte.
Els criteris d’avaluació que s’hauran de tenir en compte son els següents:
Criteris automàtics de valoració
a. Oferta econòmica. ( fins 50 punts)
i. S’atorgarà 1 punt per cada 0,01% de baixa respecte del percentatge
màxim unitari que s’estableix en un 0,80%, fins un màxim de 50 punts.
El preu unitari màxim és del 0,80% sobre l’import de cada pagament, sense import mínim i amb
un import màxim de 300,00€.
b. Millores. (fins 12 punts)
i. 5 punts addicionals per l’oferiment de la possibilitat de pagaments amb
càrrec en compte i amb exempció de cost per l’Ajuntament o els seus
Organismes Autònoms, sempre que es pugui garantir la identificació de la
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persona usuària i que sigui titular o autoritzada en el compte bancari on
carrega del pagament.
ii. 1 punt addicional per cadascuna de les millores següents que presentin les
ofertes:
1. La incorporació del logo o imatge de l’Ajuntament en la modalitat
integració mitjançant URL delegada.
2. Les aplicacions i serveis en mobilitat i per tant, solució per
dispositius mòbils, smartphones i tauletes
3. Plataforma backend per l’Ajuntament que permeti obtenir una
auditoria i traçabilitat de les transaccions i resultat de les mateixes;
a mode d’explotació i que ajudi al servei de Tresoreria municipal a
avaluar l’estat i seguiment del servei.
4. Passarel·la multicomerç que es pugui utilitzar en altres serveis no
tributaris, gestionats amb aplicacions diferents d’Audifilm i amb
aplicació a comptes bancaris diferents; com per exemple la venda
d’entrades per esdeveniments culturals, esportius, etc. Només es
puntuarà si ofereix el mateix preu unitari i no incrementa el preu
màxim anual per l’Ajuntament i els seus Organismes Autònoms.
5. No limitar l’import màxim del pagament.
iii. 0,75 punts per a cada una de les següents formacions:
1. Un punt si l’adjudicatari ofereix una sessió anual de formació,
presencial o per videoconferència amb una durada d’entre 1 i 2
hores sobre el funcionament del sistema.
2. Mig punt si l’adjudicatari ofereix una sessió anual de formació en
ciberseguretat i bones pràctiques (entre 0,5 i 1 hora).
iv. 0,5 punts per oferir inclosos els costos de telefonia mòbil de 5 terminals
TPV, a raó de 0,1 punts per terminal.
4. Durada del contracte.
Es considera convenient una durada d’un any prorrogable un altre any.
(...)
2. CONCLUSIONS
Per tot l’expressat, es considera degudament justificada l’adequació a les necessitats que es
pretenen cobrir amb el contracte, així com la idoneïtat de l’objecte i contingut del mateix.
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