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INFORME SOBRE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE CONTRACTAR EL SERVEI
D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA DEL SISTEMA DE MICROFONIA DE L’AJUNTAMENT DE
TERRASSA

a)

Objecte del contracte

El contracte té per objecte contractar l’assistència tècnica del servei de microfonia dels actes que
es realitzen en la sala de Plens i en l’edifici Raval de l’Ajuntament de Terrassa.

Aquesta empresa ha de donar constància de que els elements revisats estan en les
degudes condicions, i en perfecte estat per donar resposta a qualsevol eventualitat que es
pugui presentar.
No s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de
contractació.
CPV: 50342000-4 Serveis de reparació i manteniment d’equips de àudio
b)

Divisió en lots del contracte

Aquest contracte no es susceptible de dividir en lots.

c)

Necessitat i idoneïtat del contracte

El contracte és necessari per al compliment i la realització dels fins institucionals de
l’Ajuntament de Terrassa.
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 la
contractació dels serveis d’assistència tècnica del servei de microfonia dels actes que es
realitzen en la sala de Plens i en l’edifici Raval de l’Ajuntament de Terrassa.
Els treballs que es demanen en la revisió i ens les tasques d’assistència que ha de dur a terme
l’empresa són:

-

L’organització municipal necessita assistència tècnica per tal de donar servei en actes tant
organitzats per la corporació directament com per entitats, convencions, reconeixements o
commemoracions i altres serveis especials com casaments. Aquest servei es realitza a les
pròpies instal·lacions de l’edifici Raval de l’Ajuntament i amb material propi. Es fa una
previsió de 270 h mínimes que s’hauran de justificar.

-

El material del que disposa l’Ajuntament necessita de revisions tècniques periòdiques mensuals,
es relacionen les tasques que es consideren incloses en aquestes revisions:
1) Comprovació i manteniment del material
2) Comprovació i manteniment de línies de so
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3) Comprovació i manteniment de la connexió interna i distribució als medis de comunicació (rack

de premsa)
Anàlisis de radiofreqüència per a evitar possibles interferències amb la microfonia sense fils
Preparació i connexió dels esdeveniments (ple, entrega de medalles, casaments, etc)
Disponibilitat actes eventuals i de programació imprevista
Supervisió constant durant l’esdeveniment (hores del punt anterior)
Responsabilitat sobre el resultat i el bon funcionament
Comprovació i adaptació dels diferents formats de si abans dels casaments
Atenció online dels diferents avatars que puguin succeir, i assessorament per a resolució de
problemes
11) Desmuntatge, comprovació i emmagatzemar el material després dels esdeveniments
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

d)

Insuficiència de mitjans

L’Ajuntament de Terrassa no té mitjans tècnics ni recursos humans que tinguin la formació
necessària per realitzar les tasques d’assistència tècnica del sistema de microfonia ja que
no té el coneixement suficient per tal de portar a terme les tasques descrites en l’apartat
anterior.
e)

Preu

El pressupost base de licitació del contracte és de 14.850,00 euros, exclòs l’IVA:

Any

Durada inicial
Durada

Eventual pròrroga

Despesa

Durada

Despesa

2021

3 mesos

3.712,50 €

0 mesos

0€

2022

9 mesos

11.137,50 €

3 mesos

3.712,50 €

2023

0 mesos

0,00 €

9 mesos

11.137,50 €

La quota actual corresponent de l’IVA és el 21 %.
El pressupost base de licitació es desglossa de la manera següent:
Costos directes (95 %)

14.107,50 €

Costos indirectes (5%)

742,50 €
14.850,00 €

Total

El preu del contracte es formula en termes de preus unitaris referits a un preu/hora per la
prestació dels serveis.
Hores anuals

Preu/hora màxim de
licitació

270 h

55,00 €/h

Pressupost màxim,
exclòs l’IVA
14.850,00 €
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f)

Modificació del contracte que preveurà el PCAP

De conformitat amb l’article 204 i la disposició addicional trenta-tresena es preveu la
possibilitat d’una modificació del contracte en la forma i amb els continguts següents. Si
durant la vigència del contracte les necessitats reals fossin superiors a les estimades
inicialment i objectivament concorreguessin les següents circumstàncies:
- Perquè hi hagi més esdeveniments
- Perquè es modifiqui la microfonia i es necessiti més hores d’atenció del tècnic
D’acord amb aquestes previsions, s’estableix com a import màxim de les noves necessitats,
2.970,00 euros, exclòs l’IVA. En cap cas l’import total de les modificacions pot incrementar
més del 20 % el preu inicial del contracte.
La modificació s’haurà de tramitar abans que s’esgoti el pressupost màxim aprovat
inicialment.

g)

Valor estimat

El valor estimat del contracte, inclosa la durada inicial d’1 any, les eventuals pròrrogues d’1
any i els increments previstos, és de 32.670,00 euros, exclòs l’IVA.
Pressupost màxim

Eventuals pròrrogues

Eventuals increments
o modificacions

14.850,00 €

14.850,00 €

2.970,00 €

Valor estimat
32.670,00 €

h)
Preu del contracte o contractes successius similars l’exercici precedent o
durant els dotze mesos previs
L’import dels serveis que són objecte d’aquest contracte els darrers dotze mesos ha estat de
14.242,91 euros, inclòs l’IVA Ref.: Exp. ECAS 1967/2019
i)

Finançament i consignació pressupostària

El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte:
17.968,50 euros, inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària
0111/91201/22601 del Pressupost Municipal 2021:

Any

Durada inicial
Durada

Despesa

2021

3 mesos

4.492,13 €

2022

9 mesos

13.476,37 €
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Atès que el contracte comporta despeses que s’hauran d’estendre a exercicis futurs, la seva
autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el
Pressupost Municipal, de conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
Els codis DIR3 que s’indicaran a les factures són els següents:
Servei

Oficina comptable

Òrgan gestor

Unitat tramitadora

Protocol

LA0003834

LA0008161

LA0008161

j) Durada del contracte o les dates estimades per a l’inici de l’execució i per a la
finalització
El contracte tindrà una durada de 12 mesos, comptats [des de l’endemà de la formalització
del contracte.
k) Procediment d’adjudicació
L'adjudicació del contracte es realitzarà mitjançant procediment obert simplificat sumari, de
conformitat amb el que estableix l’article 159.6 de la LCSP.1
L’expedient es tramitarà de forma ordinària, sense reducció de terminis.
l)

Clàusules i criteris socials i mediambientals

De conformitat amb el que estableix l’article 1.3 de la LCSP, en tota la contractació pública
s’han d’incorporar de manera transversal i preceptiva criteris socials i mediambientals
sempre que tinguin relació amb l’objecte del contracte.
Es proposa incloure els següents criteris socials i mediambientals:
Per la tipologia del contracte: servei d’assistència tècnica del sistema de microfonia de
l’Ajuntament de Terrassa, i vista la naturalesa del contracte i les característiques tècniques
que cal menester, cal recomanar a l’empresa que en cas d’haver de disposar de més
personal tècnic qualificat es comprometi a contractar personal en situació d’atur.
Davant de les proposicions i ofertes que es presentin, es tindrà preferència per a
l’adjudicació del contracte, les proposicions presentades per les empreses que tinguin
en la seva plantilla un nombre de treballadors amb discapacitat superior al 2 per 100,
sempre que llurs proposicions igualin en els seus termes a les més avantatjoses des del
punt de vista dels
criteris que han de servir de base per l’ adjudicació

1

Art 159.6 LCSP En contractes de subministraments i de serveis d’un valor estimat inferior a 35.000 euros,
excepte els que tinguin per objecte prestacions de caràcter intel·lectual als quals no és aplicable aquest apartat.
c) ... d’acord amb criteris d’adjudicació quantificables mitjançant la mera aplicació de les fórmules.
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m) Cessió de dades
El contracte no comportarà la cessió de dades de caràcter personal.

Patrícia Navarro Solano
L’arquitecta tècnica del Servei de Patrimoni i Manteniment
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