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3085-0285/2020 Contractacions de serveis per procediment obert
Activitats de la Biblioteca L'Ateneu d'Esparreguera
DINAMITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA - Adrià Kleque Garcia

INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT DE LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS
PER A LA GESTIÓ D’ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL L’ATENEU D’ESPARREGUERA
1.— Antecedents, context i finalitat del contracte.
És necessari procedir a la contractació del servei per a la gestió d’activitats a la Biblioteca
Municipal L’Ateneu d’Esparreguera als efectes de donar compliment a la competència
municipal descrita en el paràgraf “M” de l’article 25.2 de la Llei 7/1985, Reguladora de les
Bases del règim local (LRBRL), que fa referència a la promoció de la cultura i els equipaments
culturals.
La referida competència té caràcter obligatori, d’acord amb allò que disposa l’article 26.1 del
mateix text normatiu, apartat que fa referència a que els municipis de més de 5.000 habitants
hauran de disposar de biblioteca pública.
La necessitat que es pretén satisfer és la d’aconseguir una gestió òptima de les activitats de la
Biblioteca Municipal l’Ateneu d’Esparreguera.
El contracte proposat és idoni per satisfer la necessitat abans indicada i respon al principi
d’eficiència de la contractació.
2.— Objecte de contracte
L’objecte del contracte és doncs la gestió de les activitats de la Biblioteca Municipal L’Ateneu
d’Esparreguera en els servei de Biblioteca.
Aquest expedient es refereix a la totalitat de l’objecte del contracte.
Malgrat les previsions contingudes en l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014 (d'ara endavant, LCSP), aquest Servei considera motius vàlids als efectes de justificar la
no divisió en lots de l'objecte del contracte, els següents:
a) Dificultat de la correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic,
justificada que:



Les prestacions compreses en l'objecte del contracte no constitueixen
una unitat funcional per si mateixes.
Les prestacions compreses en l'objecte del contracte executades de
forma separada sofreixen menyscapte o detriment.

b) Risc per a la correcta execució del contracte procedent de la naturalesa de
l'objecte d'aquest, en implicar la necessitat de coordinar l'execució de les
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diferents prestacions, justificada que:
 Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd l'optimització del
control de l'execució global del contracte.
 Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd la coordinació de
l'execució de les prestacions.
 Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte s'incrementen els costos
d'execució per l'existència d'una pluralitat de contractistes diferents.
Aquest contracte està sotmès a les normes de dret administratiu.
3.— Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació del contracte, és a dir, el límit màxim de despesa que pot
suposar la seva adjudicació, és de 43.500,00€, IVA inclòs, que l’Ajuntament d’Esparreguera no
està obligat a esgotar.
Aquest pressupost es determina conforme els següents imports:

Pressupost base anual
Pressupost base de licitació (3
anys)

sense IVA
11.983,47€

21% IVA
2.516,53€

Total amb IVA
14.500,00€

35.950,41€

7.549,59€

43.500,00€

El pressupost base de licitació es determina a partir del càlcul dels costos directes i indirectes
associats a l’execució del contracte així com el benefici industrial.
Els costos directes són aquells que sense cap mena de dubte es poden assignar a l’execució
del contracte. Es divideixen en costos de personal i costos del productes a subministrar, si
s’escau.
Els costos indirectes són aquells necessaris per a l’execució del contracte però que no es
poden assignar de forma unívoca al mateix.
El benefici industrial és el percentatge que l’empresari es maca com a guany.
El preu base de licitació a criteri de qui subscriu és adequat als preus de mercat.
El preu màxim estimat del contracte es descomposa en els següents imports unitaris:
Activitat
Hora del conte 60 minuts
Hora del conte 90 minuts
Club de Lectura 60 minuts
Club de Lectura 90 minuts

Preu (Sense IVA)
180 €
270 €
180 €
270 €

Preu (Amb IVA)
217,80 €
326,70 €
217,80 €
326,70 €
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Tallers Generals 60 minuts
Tallers Generals 90 minuts
Tallers Especials 60 minuts
Talles Especials 90 minuts

168,12 €
252,18 €
280 €
420 €

203,42 €
305,14 €
338,80 €
508,20 €

Es preveu durant un any natural fer un total de:

Activitat
Hora del conte
Club de lectura
Tallers generals
Tallers
especials

Hores totals
contractades

Preu sense IVA

Preus amb IVA

26
4
30

4.680,00 €
720,00 €
5.043,47 €

5.662,80 €
871,20 €
6.102,60 €

5,5

1.540,00 €

1.863,40 €

TOTAL

14.500,00 €

El preu del contracte s’ha determinat en funció de:
- Preus referits a unitats d’execució o de temps.
4.— Termini d’execució del contracte.
La vigència d’aquest contracte s’iniciarà a la data de la seva formalització i finalitzarà el dia 31
de desembre de 2023, estimant-se que la seva durada és de 2 anys i 9 mesos.
Les anualitats afectades per la vigència inicial del contracte són les següents indicant-se així
mateix la quantitat corresponent a cada exercici pressupostari:




2021:
2022:
2023:

14.500,00€, IVA inclòs.
14.500,00€, IVA inclòs.
14.500,00€, IVA inclòs.

5.— Requisits del contractista.
El licitador haurà d’acreditar com a mínim una solvència econòmica i financera fixada en
29.000,00€ anuals de volum de negoci, per cadascun dels tres últims anys.
El mitjà d’acreditació del mínim assenyalat s’acreditarà mitjançant una declaració sobre el
volum global de negocis i, si escau, sobre el volum de negocis en l’àmbit d’activitats
corresponent a l’objecte del contracte, referit com a màxim als tres últims exercicis disponibles
en funció de la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresari, en la mesura en què es
disposi de les referències de dit volum de negocis.

Plaça de l’Ajuntament,1 • 08292 ESPARREGUERA (Barcelona) • Tel. 93 777 18 01 • Fax 93 777 59 04 • esparreguera@esparreguera.cat • www.esparreguera.cat

Quan, per raons justificades, l’empresari no pogués facilitar les referències sol·licitades, podrà
acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant qualsevol altra documentació
presentada que sigui considerada com a suficient per l’òrgan de contractació.
En quant a la solvència tècnica professional, el licitador haurà d’acreditar com a mínim haver
realitzat durant els últims 3 (tres) anys un servei de característiques anàlogues i d’import igual
o superior al que és objecte de contracte, mitjançant una relació dels principals serveis
realitzats en els últims 3 (tres) anys en l’àmbit de l’objecte del contracte o en àmbits connexes,
amb indicació del seu objecte, de l’import total, la data i l’entitat contractant, pública o privada.
6.— Criteris a tenir en compte en la licitació.
Puntuació màxima total: 100 punts
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ LA VALORACIÓ DELS QUALS ES PRODUEIX DE FORMA
AUTOMÀTICA
Puntuació
Total
màxim 75 punts

.............................................................................................................

PROPOSICIÓ ECONÒMICA
Puntuació

Total

...............................................................................................................
màxim 50 punts

Oferta Econòmica
La puntuació màxima serà per l’oferta més baixa i només per aquesta. Per a
la resta d’ofertes s’aplicarà la fórmula següent:

Màxim 50
punts

Puntuació total = (MO/OL) * X
X= Puntuació Màxima
MO= Millor Oferta (la de menor preu obté automàticament la màxima
puntuació)
OL= Oferta objecte de valoració
Es calcularan les puntuacions obtingudes per cada preu unitari segons la
fórmula anterior, es sumaran i es realitzarà la mitjana aritmètica per obtenir
la puntuació final.
Les empreses que, en la seva oferta econòmica, superin el pressupost màxim de licitació i les
empreses que no presentin una oferta econòmica quedaran excloses de la licitació.
AUGMENT DE FREQÜÈNCIA DE PRESTACIÓ DE SERVEIS
Puntuació
total..................................................................................................................màxim
punts

25
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Increment del número de tallers respecte als mínims previstos en el
PPT

25 punts

S’atorgarà fins a 25 punts per les millores en la freqüència de la prestació
del servei “Tallers generals 60 minuts” i “Tallers especials 60 minuts”,
sense cap cost addicional per a l’Ajuntament.
Per la realització d’un taller general de 60 minuts addicional per any
natural....................................................................................................... 7,5 punts.
Per la realització de dos tallers generals de 60 minuts addicionals per any
natural....................................................................................................... 15 punts.
Per la realització de dos tallers generals de 60 minuts i un taller especial de
60 minuts addicionals per any natural......................................................... 25
punts.
S’estableix aquest criteri per tal de produir millores en la prestació del servei
i amb l’objectiu d’incrementar la competitivitat de les ofertes dels licitadors.

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ LA VALORACIÓ DELS QUALS REQUEREIX UN JUDICI DE
VALOR
Puntuació
Total................................................................................................................màxim
punts

25

L’empresa licitadora haurà d’aportar a la concurrència d’ofertes una memòria amb una
extensió màxima de 10 pàgines, on, entre altres, defineixi els següents aspectes:
SISTEMA DE GESTIÓ DE LES ACTIVITATS
Es valorarà una proposta sistematitzada de gestió de les activitats que faciliti el control i
l’execució de les accions i que tingui en compte els següents aspectes:
-Millores respecte el sistema de seguiment establert al PPT (no s’han de fer constar en
aquesta memòria les incloses en l’apartat “Increment del número de tallers respecte als
mínims previstos en el PPT” ja que aquests pertanyen als criteris de valoració
automàtica)
-Sistema de comunicació amb l’Ajuntament d’Esparreguera.
-Sistema de selecció de les activitats de la Biblioteca.
-Sistema d’avaluació de la qualitat de les activitats.
-Sistema de cobertura de baixes/canvis del personal que realitza les activitats.
Únicament es valoraran les millores proposades per les empreses licitadores que siguin
addicionals a les recollides en el PPT.
Sistema de gestió de les activitats

Màxim 25
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Es valorarà amb els següents barems:
-

punts

Molt
satisfactòria...................................................................................25
punts
Notablement satisfactori.....................................................................20
punts
Satisfactòria.........................................................................................1
2,5 punts
Poc satisfactòria....................................................................................
0 punts

7.— Justificació del procediment de licitació escollit.
La contractació es tramitarà mitjançant Procediment obert simplificat, donat que considerant
les característiques del contracte s’estima convenient que pugui participar en la seva licitació
el major número possible de candidats.
8.— Justificació de les penalitats per demora previstes al plec de clàusules administratives.
L’art. 193.2 de la LCSP estableix que, en cas de demora en el compliment dels contractes,
l’Administració contractant podrà imposar al contractista unes penalitats diàries proporcionals
a l’import del contracte de 0,60 € per cada 1.000,00 € del preu del contracte.
El mateix article disposa que cada vegada que l’import de les penalitats per demora assoleixi
un múltiple del 5 % del preu del contracte, l’òrgan de contractació podrà acordar la resolució
del contracte o acordar-ne la continuació amb imposició de noves penalitats.
No obstant això, l’òrgan de contractació podrà incloure en el plec de clàusules administratives
particulars unes penalitats diferents de les abans indicades, si atenent les característiques del
contracte, es considera necessari per la seva correcta execució i així es justifica a l’expedient.
En el cas del contracte que ens ocupa, les esmentades previsions legals impliquen que, si
l’Ajuntament opta inicialment, en produir-se una demora per part del contractista, per imposar
penalitzacions, i, tot i així, el contractista continua demorant-se, la possibilitat per l’Ajuntament
de declarar resolt el contracte, en assolir l’import de les penalitzacions diàries el 5 % del preu
corresponent, només naixeria una vegada transcorreguts més de 83 dies, és a dir, més de 3
mesos de demora.
Efectivament, considerant l’import total del contracte, de 43.500,00€, tenim que el 5 % de
l’esmentat import és de 2.175,00€, i que l’import de les penalitats diàries, a raó de 0,60 € per
cada 1.000,00 € del preu del contracte, és de 26,10€, per tant, la possibilitat per l’Ajuntament de
declarar resolt el contracte en cas de demora del contractista en l’inici de la seva execució,
naixeria una vegada transcorreguts 83 dies.
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Aquest termini no resulta assumible, tenint en compte el servei que es presta no pot ajornar-se
per tant temps, donat que amb aquest servei es pretén satisfer les activitats de la Biblioteca
Municipal L’Ateneu d’Esparreguera.
Per aquesta raó, es proposa la inclusió al plec de clàusules administratives particulars que ha
de regir el contracte d’unes penalitats més elevades que les que preveu l’art. 193.3 de la LCSP
i, concretament, de 2,00 € per cada 1.000,00 del preu del contracte.
Per compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos i/o per
incompliment parcial de l’execució de les prestacions definides en el contracte, s’imposarà una
penalitat de fins al 10% sobre el pressupost del contracte, segons la gravetat de
l’incompliment. El total d’aquestes penalitats no podrà superar el 50% del preu del contracte.
La imposició de penalitzacions no exclou la responsabilitat per danys i perjudicis ni la possible
resolució del contracte.
Es consideren supòsits de compliment defectuós:
Molt greus
a) Incompliment de la prestació del servei, sigui per abandonament o per altres
causes.
b) La passivitat, el deixament i la desídia en la realització del servei.
c) La resistència als requeriments fets per l’Ajuntament d’Esparreguera o la seva
inobservança quan produeixin un perjudici molt greu a l’execució del contracte.
d) L’incompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, en casos qualificats
de molt greus per la seva normativa específica, i així com de la normativa del Pla de
seguretat i salut en les prestacions.
e) La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal
diferents dels previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, si s’escau,
quan produeixi un perjudici molt greu.
f) L’incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació, si s’escau.
g) L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les
prestacions, si s’escau.
h) El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en la factura.
i) La reincidència en la comissió de faltes greus.
Greus
a) La no realització de les inspeccions que disposin els plecs.
b) La resistència als requeriments efectuats per la corporació o la inobservança
d’aquestes.
c) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte
que no constitueixin falta molt greu.
d) La utilització de sistemes de treball, elements materials, màquines o personal
diferents dels previstos en els plecs i en les ofertes els contractista, si s’escau.
e) La no disposició de personal suplent per a un determinat servei.
f) No retirar el personal adscrit a l’execució del contracte desprès que el responsable
de l’Ajuntament n’exigeixi la substitució.
g) La reincorporació al servei del personal retirat amb anterioritat a petició de la
corporació.

Plaça de l’Ajuntament,1 • 08292 ESPARREGUERA (Barcelona) • Tel. 93 777 18 01 • Fax 93 777 59 04 • esparreguera@esparreguera.cat • www.esparreguera.cat

h) La incorporació al servei de personal sense cap coneixement de les seves
obligacions ni formació prèvia.
i) El tracte incorrecte envers el personal de l’ajuntament per part del personal de
l’empresa adjudicatària.
j) El detriment de l imatge de l’Ajuntament d’Esparreguera com a conseqüència de
l’aspecte deficient o manca d’higiene del personal de l’adjudicatària.
k) La manca de lliurament en temps i forma de tota la informació sobre la prestació
del servei que li hagi sol·licitat la corporació.
l) L’incompliment que no constitueixi falta molt greu de les obligacions derivades de
la normativa general sobre prevenció e riscos laborals i, en especial, les de pla de
seguretat i salut en les prestacions, qualificades com a greus per la normativa
específica.
m) La utilització inadequada de les infraestructures de l’Ajuntament d’Esparreguera o
per activitats diferents de les que constitueixen l’objecte del contracte. En aquest
cas, els possibles imports econòmics derivats d’aquesta mala utilització seran
liquidats per la corporació a l’adjudicatari; els mateixos hauran de ser abonats amb
independència de la sanció que se li pugui imposar.
n) La reincidència en la comissió de faltes lleus.
Lleus
a) La manca de col·laboració amb el responsable del contracte.
b) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte,
que no constitueixi falta greu.
c) La manca de cobertura del servei durant un període de temps, per inexistència de
personal suplent o altres causes.
d) La manca de transmissió de la informació corresponent al personal entrant, en els
canvis de torn o substitució de persones, si s’escau.
e) No avisar a la corporació de la incorporació de personal nou o si es produeixen
canvis.
f) La manca de lliurament de la informació periòdica establerta en els plecs.
g) L’incompliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, qualificats com
a lleus per la normativa específica.
L’import de les penalitats corresponents a cadascun dels incompliments abans referits és de:




Incompliments molt greus
Penalitat fins el 9% de
l’import del contracte o resolució del contracte sense cap compensació al contractista
Incompliments greus
Penalitat fins el 6% de
l’import del contracte
Incompliments lleus
Penalitat fins el 3% de
l’import del contracte

9.— Condicions especials d’execució
En aplicació d’allò que disposa l’article 202.2 LCSP, s’estableixen les següents condicions
especials d’execució:
L'empresa adjudicatària, en cas de necessitat de nova contractació de personal per a
l’execució del contracte, ha de vetllar per l’eliminació de les desigualtats entre l’home i la dona:
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Afavorint l’aplicació de mesures que en fomentin la igualtat en el Treball.
Afavorint la conciliació de la vida laboral i familiar.

Per tal de comprovar el grau d’acompliment d’aquesta obligació serà necessari que, en el seu
cas, l’adjudicatari comuniqui amb caràcter previ a l’Ajuntament la contractació de nou
personal. Abans de la formalització del contracte, en el seu cas aportar els nous contractes
laborals corresponents a treballadors adscrits a l’execució del contracte pertanyents a
col·lectius amb especial dificultat per la inserció laboral, i els documents corresponents a la
Relació Nominal de Treballadors (RNT) i els Rebuts de Liquidació de Cotitzacions (RLC), en cas
de nous contractes laborals.
En cas de mitjana o gran empresa tenir incorporades propostes en millora d’igualtat. Per
acreditar-ho s’hauran d’aportar les actes o altres documents que acreditin l’aprovació
d’aquestes mesures.
Tanmateix, l’empresa adjudicatària haurà de retribuir al personal adscrit al contracte amb un
salari mínim de 1.000 euros bruts per catorze pagues anuals.
10. — Assegurança
 El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per
un import mínim de 200.000,00€
11. — Modificació del contracte
 Es preveu la modificació del contracte, tot justificant-ho en l’expedient, d’acord amb el
següent:
a) Les condicions perquè es pugui produir la modificació del contracte són la necessitat
de dur a terme a major número d’activitats a la Biblioteca.
b) Els límits de la modificació s’estableixen en el 20%.
c) La naturalesa de la modificació és l’augment del número d’activitats a dur a terme a la
Biblioteca.
12.— Responsable del contracte.
La persona responsable de l’execució del contracte és la directora de la Biblioteca Municipal
L’Ateneu d’Esparreguera.
13.— Termini de recepció del contracte.
S’estableix un termini de recepció del contacte d’un mes.
14.— Termini de garantia del contracte.
S’estableix un termini de garantia del contracte d’un any.
15.— Subcontractació.
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 El contractista únicament podrà subcontractar vàlidament fins un 60% de l’import
d’adjudicació, IVA exclòs, mitjançant la comunicació prèvia i per escrit a l’ajuntament i de
conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 215 LCSP.
16.— Subrogació de personal
 No és procedent.
Esparreguera, a data de la signatura electrònica
Adrià Kleque Garcia
DINAMITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
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