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Informe relatiu a la Contractació del servei dels Tallers al Centre
Cultural La Torreta
Expedient 2021/25 Serveis
Fets,
En data 13 de juliol de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar els plecs de clàusules tècniques
i administratives per procediment simplificat sumari pel Contracte del servei dels tallers al
Centre Cultural La Torreta de Montmeló.
En data 25 d’agost de 2021 es va publicar la licitació al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de
Montmeló.
Una vegada finalitzat el període per la presentació de propostes, s’han rebut les següents
propostes:
Lot 1: Taller de ioga i relaxació per a persones adultes
Núria Díaz Llop (Vital Activity) amb NIF 53293297C
Lot 2: Taller d’hipopilates per a persones adultes i hipobaby (hipopilates amb nadons)
Inés Roncero Clemente amb NIF 53121877L
Lot 3: Taller de manualitats variades per a persones adultes
Núria Díaz Llop (Vital Activity) amb NIF 53293297C
Concepción Chamorro Tejero mb NIF 77110580K
Lot 4: Taller de fotografia per a persones adultes
Mairena Cano Ojeda amb NIF 47807645Y
Lot 5: Taller de dansa oriental per a persones adultes
Elisabet García Pacheco, amb NIF 47810104G
En data 7 de setembre de 2021 a les 08:00 h, es procedeix a l’obertura i posterior examen de la
documentació continguda en el sobre únic del procés licitatori per a la contractació del servei
dels tallers al Centre Cultural La Torreta de Montmeló.
Una vegada revisada la documentació presentada es determinen els següents resultats:
Lot 1: Taller de ioga i relaxació per a persones adultes
-

Puntuació Criteris econòmics. Proposició econòmica base en el preu
Oferta Econ
Empresa
preu
sense/IVA
Puntuació
Núria Díaz Llop (Vital
29,00 €
80
Actvity)
L’oferta s’ha puntuat atenent a la següent fórmula:
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Puntuació altres Criteris automàtics
Punt
màxima

Realització d'activitats complementàries a
les ofertades (sense cost)
Per a la realització d'1 activitats durant el curs
Per a la realització de 2 activitats durant el
curs
Per a la realització de 3 activitats durant el
curs
Major experiència en la realització de
serveis semblants
Per la realització de serveis entre 3 i 5 anys
Per la realització de serveis entre 6 i 10 anys
Per la realització de serveis entre més d'11
anys

Proposta
Núria Díaz Llop

3
6
10

10

3
6

6

10

Total
-
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16

Puntuació Total corresponent al Lot 1
Empresa

Núria Díaz Llop (Vital
Activity)

Puntuació Criteris econòmics

Puntuació altres
Criteris automàtics

Puntuació Total

80,00

16,00

96,00

Observacions:
- En relació a la licitadora Núria Díaz Llop, manifesta en la seva proposta:
“En cas d’obtenir la millor puntuació en diversos lots, el LOT 1 ÉS LA NOSTRA PREFERÈNCIA”
Lot 2: Taller d’hipopilates per a persones adultes i hipobaby (hipopilates amb nadons)
Proposició econòmica basa en el preu
Oferta Econ
preu
Empresa
Puntuació
sense/IVA
Inés Roncero Clemente
33,00 €
80,00
-

L’oferta s’ha puntuat atenent a la següent fórmula:
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Puntuació altres Criteris automàtics
Proposta
Inés Roncero
Clemente

Punt
màxima
Realització d'activitats complementàries
a les ofertades (sense cost)
Per a la realització d'1 activitats durant el
curs
Per a la realització de 2 activitats durant el
curs
Per a la realització de 3 activitats durant el
curs
Major experiència en la realització de
serveis semblants
Per la realització de serveis entre 3 i 5 anys

3
6
10

10

3

Per la realització de serveis entre 6 i 10 anys

6

Per la realització de serveis entre més d'11
anys

10

10

Total

20

Observacions:
- En relació a la licitadora Inés Roncero Clemente, es realitza consulta als serveis tècnics
de l’Ajuntament de Montmeló per a reconèixer l’experiència de serveis de característiques similars.
-

Puntuació Total corresponent al Lot 2
Empresa

Inés Roncero Clemente

Punt Criteris
econòmics

Puntuació altres
Criteris automàtics

Puntuació Total

80,00

20,00

100,00

Lot 3: Taller de manualitats variades per a persones adultes
Proposició econòmica basa en el preu
Oferta
Econ preu
Empresa
Puntuació
sense/IVA
Núria Díaz Llop (Vital Acti26,00 €
80
vity)
27,00 €
77,04
Concepción Chamorro Tejero
-

L’oferta s’ha puntuat atenent a la següent fórmula:
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Puntuació altres Criteris automàtics
Punt
màxima

Realització d'activitats complementàries
a les descrites als PPTP
Per a la realització d'1 activitats durant el
curs
Per a la realització de 2 activitats durant el
curs
Per a la realització de 3 activitats durant el
curs
Major experiència en la realització de serveis semblants
Per la realització de serveis entre 3 i 5 anys

Proposta
Núria Díaz Llop

Proposta
Concepción
Chamorro Tejero

10

10

6

6

16

16

3
6
10

3

Per la realització de serveis entre 6 i 10 anys

6

Per la realització de serveis entre més d'11
anys

10

Total

Observacions:
- En relació a la licitadora Concepción Chamorro Tejero, es realitza consulta als serveis
tècnics de l’Ajuntament de Montmeló per a reconèixer l’experiència de serveis de característiques similars.
-

Puntuació Total corresponent al Lot 3
Punt Criteris
econòmics

Puntuació altres
Criteris automàtics

Puntuació Total

Núria Díaz Llop (Vital Activity)

80

16,00

96,00

Concepción Chamorro Tejero

77,04

16,00

93,04

Empresa

Observacions:
- En relació a la licitadora Núria Díaz Llop, manifesta en la seva proposta:
“En cas d’obtenir la millor puntuació en diversos lots, el LOT 1 ÉS LA NOSTRA PREFERÈNCIA”
Lot 4: Taller de fotografia per a persones adultes
Proposició econòmica basa en el preu
Oferta
Econ preu
Empresa
Puntuació
sense/IVA
25,00 €
80,00
Mairena Cano Ojeda
-

L’oferta s’ha puntuat atenent a la següent fórmula:
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Puntuació altres Criteris automàtics
Punt màx

Realització d'activitats complementàries a
les descrites als PPTP
Per a la realització d'1 activitats durant el curs
Per a la realització de 2 activitats durant el
curs
Per a la realització de 3 activitats durant el
curs
Major experiència en la realització de serveis semblants
Per la realització de serveis entre 3 i 5 anys

Proposta
Mairena Cano
Ojeda

3
6
10

10

3

10

Per la realització de serveis entre 6 i 10 anys

6

Per la realització de serveis entre més d'11
anys

10

Total

20

Observacions:
- En relació a la licitadora Mairena Cano Ojeda, es realitza consulta als serveis tècnics de
l’Ajuntament de Montmeló per a reconèixer l’experiència de serveis de característiques
similars.
-

Puntuació Total corresponent al Lot 4
Empresa

Mairena Cano Ojeda

Punt Criteris
econòmics
80,00

Puntuació altres
Criteris automàtics
20,00

Puntuació Total
100,00

Lot 5: Taller de dansa oriental per a persones adultes
Es rebutja la proposta econòmica presentada per Elisabet García Pacheco, amb NIF 47810104G,
que és de 29,00 € (sense IVA) de preu hora, perquè és superior a la proposta màxima indicada
en els PCAP a l’apartat 1.3) Pressupost base de licitació.
En relació al Lot 5 Taller de dansa oriental per a persones adultes, s’indica que el preu màxim de
preu hora serà de 27,00 €, i s’especifica en aquest apartat:
“Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta els esmentats preus unitaris màxims
definits com a tipus de licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.”
D’acord amb l’article 84 del Real Decreto 1098/2001 de 12 d’octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas:
“Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida,
excediese del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, o
comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte
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del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por
la mesa, en resolución motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del
modelo, con tal que lo uno o la otra no alteren su sentido, no será causa bastante para el rechazo
de la proposición.”
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A la vista dels resultats,
Es proposa:
- Autoritzar la despesa per un import màxim anual de 24.241,14 € (IVA inclòs), 8.338,11 € amb
càrrec a la partida pressupostaria número 3340 226992 Despeses Monitors de Tallers del pressupost municipal per a l’any 2021 i adoptar el compromís de dotar pressupostàriament amb
15.903,03 € la mateixa partida pressupostària (3340 226992 Despeses Monitors de Tallers) per
a l’any 2022.
-L’adjudicació del Contracte pel Lot 1: Taller de ioga i relaxació per a persones adultes, a Núria
Díaz Llop (Vital Activity) amb NIF 53293297C, per import de 10.597,18 € IVA inclòs. La despesa
pluriennal derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:
Any 2021, Partida 3340 226992 Despeses Monitors Tallers = 3.544,09 € IVA inclòs;
Any 2022, Partida 3340 226992 Despeses Monitors Tallers = 7.053,09 € IVA inclòs.
-L’adjudicació del Contracte pel Lot 2: Taller d’Hipopilates per a persones adultes i Hipobabys
(hipopilates amb nadons), a Inés Roncero Clemente amb NIF 53121877L, per import de 5.630,13
€ IVA inclòs. La despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec
a les aplicacions pressupostàries següents:
Any 2021, Partida 3340 226992 Despeses Monitors Tallers = 1.956,57 € IVA inclòs;
Any 2022, Partida 3340 226992 Despeses Monitors Tallers = 3.673,56 € IVA inclòs.
-L’adjudicació del Contracte pel Lot 3: Taller de manualitats variades per a persones adultes, a
Concepción Chamorro Tejero mb NIF 77110580K , per import de 5.684,58 € IVA inclòs. La
despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries següents:
Any 2021, Partida 3340 226992 Despeses Monitors Tallers = 1.960,20 € IVA inclòs;
Any 2022, Partida 3340 226992 Despeses Monitors Tallers = 3.724,38 € IVA inclòs.
-L’adjudicació del Contracte pel Lot 4: Taller de fotografia per a persones adultes, a Mairena
Cano Ojeda amb NIF 47807645Y , per import de 2329,25 € IVA inclòs. La despesa pluriennal
derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
següents:
Any 2021, Partida 3340 226992 Despeses Monitors Tallers = 877,25 € IVA inclòs;
Any 2022, Partida 3340 226992 Despeses Monitors Tallers = 1.452,00 € IVA inclòs.
-Declarar desert el Contracte pel Lot 5: Taller de dansa oriental per a persones adultes, perquè
la proposta presentada és amb un preu superior al màxim indicat als Plecs.

Anna Isern Segura
Tècnica de Cultura
(signat electrònicament)
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