Turisme
Núm. Exp.: 2022/2874
Preparació, gestió i adjudicació del
contracte
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT A TRAVÉS DEL
LLOGUER D’UN TRENET TURÍSTIC DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
1- Necessitat i idoneïtat de la contractació
Castelldefels posa en marxa, cada estiu, un servei de transport per a turistes, visitants i
ciutadans, on les famílies i infants coneixen la nostra ciutat en un mitjà de transport original i
destinat especialment a l’oci.
L’ Ajuntament de Castelldefels, necessita un subministrament d’ 1 trenet turístic en règim de
lloguer per aquesta finalitat.
2- Objecte del contracte
a) Objecte del contracte
L'objecte del present contracte inclou el subministrament d’1 Trenet turístic, en règim de
lloguer per a la ciutat de Castelldefels.
Aquest contracte no implica relació habitual amb menors d’edat
CPV: 34115000- Altres automòbils per a passatgers
CPA: 29.10.30 - Vehicles de motor per al transport de deu o més persones
b) Divisió en lots
L’objecte del contracte no es divideix en lots, atès que el fet que la realització independent de
les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte dificulten l’execució correcta des
del punt de vista tècnic.
3- Pressupost de licitació i valor estimat del contracte
1. El pressupost base de licitació és de 32.000 euros (iva inclòs)amb el desglossament següent:
28.800 euros, pressupost net i 2.880 euros en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit reduït al
tipus del 10 %.
La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra màxima de
preu o cost que poden oferir les empreses licitadores. Si s’excedeix la quantia del pressupost net
l’oferta serà exclosa.
Aquesta despesa te caràcter plurianual, d’acord amb el següent detall:
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Exercici
2022 ( 100%)

Pressupost
28.800 €

IVA (10%)
2.880 €

Total
31.680 €

El pressupost net es desglossa de la manera següent:
COSTOS DIRECTES
Cost Vehicle i manteniment (3000€/mensual)

6.000

Cost Assegurances

500

* Cost Recursos humans (4500 mensuals x 2)

9.000

Combustible (1100 mensuals x 2)

2.200

Anada i tornada vehicle fins Castelldefels

1.800

TOTAL

19.500

COSTOS INDIRECTES
Parades

2.500

Locucions varis idiomes

800

Material neteja

500

Uniformes

250

Gestió administrativa

600

BENEFICI INDUSTRIAL

4.650

TOTAL

28.800

*RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2016, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del
Conveni col·lectiu de treball de les empreses de transports mecànics de viatgers de la província de
Barcelona per als anys 2015-2018 (codi de conveni núm. 08004305011994
El valor estimat (VE) del contracte és de 28.800 €, sense incloure IVA, i sense pròrrogues, amb
el desglossament següent:

Pressupost
sense IVA

de

licitació

28.800 €,

Altres
conceptes

Modificacions
sense IVA
-€

previstes

-€

Valor estimat del
contracte
28.800,00 €,
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3.- Durada del contracte
La durada de les prestacions serà de 2 mesos, de l’1 de juliol al 31 d’agost (62 dies) partir de la
data que consti en el propi contracte. No es contempla prorroga.
Com a màxim el Trenet turístic es lliurarà a l’Ajuntament de Castelldefels 5 dies naturals abans
de la data d’inici, servei que s’iniciarà l’1 de juliol.
4- Procediment i tramitació
Tipus procediment: obert amb tramitació abreujada atès que el valor estimat és inferior a 35.000
euros
Tramitació: ordinària

5.- Existència de crèdit
La despesa corresponent a aquesta contractació anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2021-51/4320/2269900/AREA14 DINAMITZACIÓ CENTRES D'INTERÈS TURÍSTIC
DESP_PTJ_0010 TRENET TURÍSTIC SOSTENIBLE per un import de 32.000 € anuals.
6. -Criteris per l’adjudicació del contracte
Considerant l’objecte del contracte, així com també totes les actuacions que integren el seu
cicle de vida, per tal de seleccionar la millor oferta en relació qualitat preu, es considera adient
incorporar els següents criteris i amb la proporció que tot seguit s’indica i justifica, amb una
ponderació total de 100 punts:
6.1.- Criteris de valoració quantificables de forma automàtica (100 punts):
1.1. Oferta econòmica: Millor oferta econòmica a la baixa, fins a un màxim de 10 punts: es
valorarà quantitativament en funció del percentatge de baixa sobre el pressupost de
licitació d’acord amb la següent fórmula:
Puntuació= Millor oferta, sense IVA x Puntuació màxima
Oferta que es valora, sense IVA
L’oferta que iguali el preu de licitació tindrà = 0 punts
1.2. Locucions en 2 idiomes (català/castellà) (obligatòries segons el Plec de Prescripcions
Tècniques), en 4 idiomes (cat/cast més francès i anglès, 10 punts), en 6 idiomes
(cat/cast/anglès/francès/alemany i rus) 20 punts.
1.3. Millores generals a l’atenció a l’usuari ( màxim 20 punts):
a) Desfibril·lador (5 punts)
b) Extintor (5 punts)
c) Accés en rampa (5 punts)
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d) Espai per a persones amb mobilitat reduïda (5 punts)
1.4. Ampliació de l’horari: de 10h a 11h (5 punts), de 14h a 15h (5 punts), de 17h a 19h (10
punts).
1.5. Temps de reposició del vehicle en cas d’avaria: 12h (10 punts), 24 hores (5 punts).
6.2.-Criteri de desempat
Tindran preferència en l’adjudicació dels contractes les proposicions presentades per les
empreses que, al venciment del termini de presentació d’ofertes, incloguin mesures de
caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.
7.-Ofertes anormalment baixes
Es considerarà que l’oferta és anormalment baixa en funció dels límits i els paràmetres
objectius establerts a continuació:
1) Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi els dos criteris següents:
i.
ii.

Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.
Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents
del preu sigui superior al 75% de la puntuació total establerta en el plec de
clàusules administratives particulars.

2) Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi un dels dos criteris següents:
i.
ii.

Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més
d’un 20% a la de l’altra oferta.
Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació
diferents del preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.

3) Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta
que compleixi els dos criteris següent:
i.
ii.

Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més
d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes
econòmiques presentades.
Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació
diferents del preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les
puntuacions de les ofertes i la desviació mitjana d’aquestes puntuacions.

Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el valor
absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions de
totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana aritmètica
d’aquests valors absoluts.
8.-Mesa de contractació
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President/a titular:
President/a substitut/a:
Eva López Giménez, regidora-delegada El Cap de Secció de Comerç i Turisme, Miguel
d’Urbanisme i Obres, Promoció Econòmica, Angel Vázquez Garcia.
Foment de l’Ocupació i Turisme.
Vocals titulars:

Vocals substituts:

El Cap de Secció de Comerç i Turisme, Miguel
Angel Vázquez Garcia.

La tècnica de Turisme, Sra. Clara Carbonell i
Segrià

9.-Garanties
No es requereix la constitució de garantia
10.-Revisió de preus
No procedeix la revisió de preus donat que la major part de cost del servei correspon a mà
d’obra, conforme al que estableix l’article 103.1 de la LCSP.
11.- Responsable del contracte i regidor del qual depèn.
Persona responsable del contracte: Sr .Miguel Angel Vázquez Garcia, Cap de Secció de Comerç i
Turisme.
Regidora del qual depèn: Sra. Eva López Giménez, regidora-delegada d’Urbanisme i Obres,
Promoció Econòmica, Foment de l’Ocupació i Turisme.
Concretament, les funcions del responsable del contracte seran:
-

Seguiment i supervisió de les prestacions objecte del contracte.
Determinar si la prestació realitzada pel contractista s’ajusta a les prescripcions
establertes i condicions contractuals.
Donar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la prestació
contractada.
Conformar la facturació derivada de l’execució del contracte.
Proposar i informar de les eventuals modificacions o pròrrogues del contracte.
Recepcionar les prestacions objecte del contracte.
Proposar a l’òrgan de contractació les penalitats a imposar o la resolució del contracte.

En matèria de Coordinació d’Activitats Empresarials:
-

-

Sol·licitar la informació pertinent al contractista segons el servei/treballs a realitzar a
l’empresa contractada.
Verificar els documents de Coordinació d’Activitats Empresarials.
Aportar informació i instruccions adequades respecte als riscos existents al centre de
treball, mesures de protecció i prevenció corresponents, i mesures d’emergència
establertes pel propi centre.
Assegurar-se de que l’empresa contractada rebi tota la informació.
Vetllar pel compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per part del
personal contractat o subcontractat.
Informar de la contractació al Servei de Prevenció Propi
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12.-Obligacions específiques del contractista
Les condicions per la prestació del servei i les obligacions de l’adjudicatari s’inclouen en el plec
de prescripcions tècniques particulars.
Les empreses hauran d’acreditar la contractació d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat
civil per un import de 600.000 euros, que haurà de presentar en el Registre General d’aquest
Ajuntament simultàniament amb la formalització del contracte o amb anterioritat.
13.-Condicions especials d’execució del contracte de caràcter social, ètic, mediambiental o
d’altre tipus. (art. 202 LCSP)
En la present licitació es consideren condicions especials d’execució del contracte, l’ús de
materials no contaminants, respectuosos amb el medi ambient i de baix consum. El seu
incompliment comportarà una falta greu.
14.- Subrogació del personal (art.130)
En aquest contracte no es contempla la subrogació del personal.
15.- Modificació del contracte
No es preveuen modificacions en aquest contracte.
16.-Termini de garantia
Atesa la naturalesa de contracte no s’estableix termini de garantia.
17.-Subcontractació de les prestacions
Es permet la subcontractació.
18.- Cessió del contracte
Ateses les característiques del contracte es permet la cessió del contracte.
19.- Penalitzacions concretes i específiques
Les penalitzacions econòmiques previstes en aquesta clàusula s’apliquen tret que es consideri
que els incompliments són motiu de resolució del contracte per causa imputable al
contractista, amb els efectes inherents a aquesta resolució contractual.
Les penalitats en que pugui incórrer l'adjudicatari en el compliment de l'objecte del contracte
es qualificaran de molt greus, greus i lleus.
1) Faltes molt greus:
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució
del contracte establertes en aquest informe i en el plec de prescripcions tècniques,
quan produeixi un perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte.
- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre
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-

prevenció de riscos laborals.
L’incompliment dels terminis previstos en el plec de condicions per a la realització del
servei que provoquin afectacions molt greus a la realització del servei.
El greu incompliment de les obligacions laborals d'acord amb la legislació vigent.
La cessió, sotsarrendament o traspàs, total o parcial, del contracte, o cessament de la
prestació del servei sense que concorrin les circumstàncies legals que la legitimin.
La desobediència reiterada, més de dues vegades, a les ordres escrites de
l'Ajuntament, relatives a l'execució del contracte.
La no utilització dels mitjans humans i/o tècnics oferts.
La omissió del pagament de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil.
La omissió del pagament de la pòlissa de l’ assegurança del vehicle.
Reiteració en la comissió de més de 2 faltes greus.

2) Faltes greus:
- Tractes incorrectes amb els usuaris.
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució
del contracte establertes en aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques, quan
no constitueixi falta molt greu.
- L’incompliment dels terminis previstos en el plec de condicions per a la realització del
servei que provoquin afectacions greus a la realització del servei.
- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions.
- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la
normativa general sobre prevenció de riscos laborals.
- Incompliment d'acords o decisions de l'Ajuntament sobre variacions de detall que no
impliquin despeses per a l'empresa adjudicatària.
- Irregularitats inadmissibles en la prestació del servei, d'acord amb les condicions
fixades en el present Plec de condicions.
- La reiteració en la prestació defectuosa o irregular del servei.
- Reiteració en la comissió de 3 faltes lleus.
3) Faltes lleus:
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució
del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no
constitueixi falta molt greu o greu.
- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la
normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o
molt greus.
- La negació a inspeccions dels vehicles per part dels tècnics municipals.
20.- Sancions
Les sancions que podrà imposar l’Ajuntament a l’empresa adjudicatària seran les següents:
1) Per les infraccions lleus, comminació o amonestació quan es tracti de la primera
vegada i multes d’un 3% del pressupost base de licitació per les consecutives.
2) Per les infraccions greus, multes d’un 6% del pressupost base de licitació.
3) Per les infraccions qualificades com a molt greus, multes d’un 10% del pressupost base
de licitació, i possibilitat de resolució del contracte.
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Responsable del contracte

Conforme,

Cap de Secció de Comunicació, Comerç i Turisme
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L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada amb el Codi Segur de Verificació: 14157771304642641656 a la Seu
electrònica de l’Ajuntament de Castelldefels: https://seu.castelldefels.org/validar

