INFORME TÈCNIC JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ
1. Objecte
La present licitació té per objecte la contractació d’un servei que gestioni les aules d’estudi
nocturn per a la Biblioteca Josep Soler i Vidal des del mes novembre de 2019 al juny del 2020.
Els objectius de les aules d’estudi són el de promoure l’estudi facilitant als i a les joves espais
per estudiar en un horaris nocturns, oferint al jovent les oportunitats, els recursos i els serveis
suficients per ajudar a formar-los amb autonomia, capaços d’enfrontar-se al seu propi procés
d'emancipació
També té com objecte, atès que es tracta d’un servei intensiu en mà d’obra, millorar les
condicions sociolaborals del personal adscrit al mateix.
Les especificacions de la gestió, horaris i característiques figuren detallades en el Plec de
prescripcions Tècniques (PTT).
De conformitat amb l’article 86.3 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del Sector Públic i l’article 5 del Decret llei
3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, en relació a la
directiva Europea 2014/24/CE; es considera convenient i oportú NO dividir en lots l’objecte
del contracte, ja que l’objecte es troba conformat per una mateixa tipologia i mateixa
funcionalitat que fan innecessari la divisió en lots. Alhora, el seu volum econòmic no permet
diferenciar llindars o franges econòmiques.
2. Justificació de la necessitat del contracte
La finalitat principal del Pla Local de Joventut 2018-21 és el de treballar vers la plena
emancipació i participació de les persones joves del municipi. Aquest pla es va aprovar el
passat 22-3-18 i inclou com una de les accions per assolir aquest objectiu, la implementació
del servei d’aules d’estudi nocturn, un servei que permeti promoure i facilitar l’estudi als i les
joves, adaptant els horaris de la biblioteca a les necessitats dels i les joves estudiants.
La naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte
projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, es concreten en
l’informe de necessitat que figura en l’expedient de contractació i a les necessitats que es
contenen en el plec de prescripcions tècniques.
L’Ajuntament de Gavà no disposa de personal adequat i suficient per portar a terme aquest
servei.
3. Durada del contracte

La durada del contracte és del 18 de novembre de 2019 al 20 de juny 2019, segons dies
d’obertura de les Aules d’Estudi Nocturn descrits al PTT.
Un cop finalitzat aquest termini, el contracte no és podrà prorrogar.
4. Criteris de solvència
En aplicació de l’article 159. 6. b) de la LCSP, s’eximeix als licitadors de l’acreditació de la
solvència econòmica i financera i tècnica o professional.

5. Criteris de valoració de les ofertes.
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, amb una ponderació
total de 100 punts.
1. Preu/hora del servei: fins a 45 punts
La proposta haurà de presentar-se de la següent manera:
Preu/hora
(sense IVA)

% IVA

Preu/hora (amb
IVA)

Es valorarà atenent l’import del preu/hora sense IVA.
S’assignarà la major puntuació possible (P) a la proposta que contingui la diferencia
més alta amb el preu/hora inicial. S’atribuirà a les propostes restants la puntuació que
procedeixi proporcionalment, segons la següent fórmula:
P = 45 * (millor oferta econòmica / proposta econòmica del licitador/a).
2. Per la realització de sessions formatives a adreçades a diferents col·lectius de la
ciutat (estudiants/pares i mares/etc...) relacionades amb les tècniques d’estudi:
fins a 10 punts.
Les sessions formatives ofertades estaran vinculades amb les tècniques d’estudi i
hauran de tenir una durada d’entre 1 i 2 hores.
La proposta haurà de presentar-se de la següent manera:
Núm.
1

Nom de l’acció

2
3
4
5
Es valorarà el número d’accions que s’ofereixen, a raó de 2 punts per cadascuna.
S’haurà d’adjuntar en document annex una memòria descriptiva de les accions
proposades, amb indicació, com a mínim:
Nom de l’acció
Número d’hores
Destinataris
Descripció de l’acció
Objectius perseguits
Justificació de la idoneïtat amb l’objecte del contracte
Si no es presenta aquesta memòria, la proposta no es valorarà.
3. Per formació d’interès per als professionals adscrits al servei : fins a 30 punts
Les hores de formació s’hauran de portar a terme cadascuna de les anualitats del
contracte, inclòs les possibles pròrrogues, i haurà d’estar vinculada en donar
competències als professionals en matèria de l’objecte del contracte.
La proposta haurà de presentar-se de la següent manera:
Formació

Hores /
curs

Núm. Monitors destinataris

TOTAL
HORES

TOTAL HORES OFERTADES
Per cada hora de formació s’atorgaran 2 punts.
S’haurà d’adjuntar en document annex una memòria descriptiva de les accions
formatives proposades, amb indicació, com a mínim:
Nom de l’acció formativa
Número d’hores
Núm. professional destinatari
Descripció de l’acció
Objectius perseguits
Justificació de la idoneïtat amb l’objecte del contracte

Si no es presenta aquesta memòria, la proposta no es valorarà.
No es tindrà en compte la formació que ha d’impartir l’empresa amb caràcter
obligatori.
4. Impressió de 1.000 unitats de calendaris de butxaca, de les aules d’estudi
nocturn, segons disseny facilitat per l’Ajuntament, sense cost per a la
administració: 15 punts.
Si es compromet a fer les impressions de 1.000 unitats de calendaris, 15 punts.
6. Mesures de contractació pública sostenible.
Les mesures de contractació pública sostenible, que incorpora objectius d’eficiència social i
mediambientals són:
Eficiència social:
1.Oferta anormalment baixa per incompliment de convenis
7. Condicions especial d’execució
S'estableixen les següents condicions especials d'execució:
-

-

Que en les activitats derivades de l'execució del contracte no s'utilitzen llenguatge o
imatges sexistes, que no atemptin contra la igualtat de les persones amb diversitat
funcional de qualsevol tipus, els drets de la infantesa, o que no siguin respectuoses
amb la cura pel medi ambient i la sostenibilitat.
L'ús d'una comunicació que no incorri en qualsevol tipus de discriminació per raó
d'orientació i/o identitat sexual, origen, edat, creences, o altres condicions o
circumstàncies personals o socials.
En les seves comunicacions derivades de l'execució del contracte, evitar l'exaltació de
la violència i fomentar la diversitat cultural, fugint dels estereotips negatius
perpetuadors de prejudicis.
Durant tot el període d’execució del contracte, l’empresa contractista està obligada a
no minorar unilateralment les condicions de treball, en matèria de jornada i salari, i en
termes actualitzats, que correspongui en cada moment als treballadors adscrits al
contracte en funció del conveni col·lectiu que resulti d’aplicació al presentar-se
l’oferta

8. Responsable del contracte
Amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del contracte,
es designa al senyor GERARD JORNET MASSANA, Tècnic de Joventut i Cooperació o la

persona que durant l’execució del contracte ocupés aquest càrrec, com a persona responsable
del contracte que exercirà les funcions següents:


Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions
necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les
facultats que li atorgui l’òrgan de contractació.



Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats o la resolució del contracte.



Determinar si la prestació realitzada pel contractista s’ajusta a les prescripcions
establertes i condicions contractuals.
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