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CONCELLERÍA DE ECONOMÍA, FACENDA E ADMINISTRACIÓN 

INFORME XUSTIFICATIVO DA NECESIDADE DA CONTRATACIÓN DO SERVIZO PARA A POSTA E MARCHA 
DOS ORZAMENTOS PARTICIPATIVOS (OP) “COMPOSTELA DECIDE” PARA O ANO 2019 

 

EXPEDIENTE: CONTRATO DE SERVIZOS PARA A POSTA E MARCHA DOS ORZAMENTOS PARTICIPATIVOS (OP) 

“COMPOSTELA DECIDE” PARA O ANO 2019 NO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

ANTECEDENTES: 

 

O grupo de goberno municipal, a través de solicitude expresa da concelleira delegada de Economía e Facenda de 

data 16 de marzo de 2018, transmitiu a esta oficina que pretende poñer en marcha para o ano 2018 a 

elaboración de Orzamentos Participativos (OP). Na propia solicitude comunicase tamén trasladou, ante a 

insuficiencia de persoal municipal efectivo no departamento de participación cidadá do Concello de Santiago 

que puidera pilotar o desenvolvemento deste proxecto, a vontade e necesidade de contratación dun servizo 

externo para o seu desenvolvemento ao longo deste ano 2018 en relación co orzamento do ano 2019. 

Os OP é un dos mecanismos gobernamentais de Democracia Participativa que permiten á veciñanza participar 

no deseño, implementación e avaliación das políticas municipais. Polo tanto, dada a especificidade e a 

temporalidade concreta de acometer. 

Será, polo tanto, o obxecto deste contrato a adxudicación dun servizo que axude no proceso de posta en marcha 

dun proceso de Orzamentos Participativos [OP] no Concello de Santiago, orientado en último termo á 

aprobación por parte da cidadanía compostelá dunha parte do orzamento municipal para o exercicio próximo. 

 
FUNDAMENTOS LEGAIS E TÉCNICOS: 

 

A Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transpoñen ao ordeamento 

xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de 

febreiro de 2014 establece no seu artigo 28.1 que “Las entidades del sector público no podrán celebrar otros 

contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal 

efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, 

así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, cuando se adjudique por un procedimiento 

abierto, restringido o negociado sin publicidad, deben ser determinadas con precisión, dejando constancia de 

ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación.”. 

 

Consonte co anterior 
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INFORMO  

que, dadas as carencias de persoal antes manifestadas e a imposibilidade de diferir este procedemento no 

tempo,  debe procederse a sinatura dun contrato de servizos para a asistencia para a posta e marcha dos 

orzamentos participativos (OP) para o ano 2019 no concello de Santiago de Compostela. 

 
DATOS PARA A TRAMITACIÓN DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 

1.SERVIZO/ DEPARTAMENTO/CENTRO XESTOR QUE PROPÓN A CONTRATACIÓN 
 
CX 01.DÉBEDA PÚBLICA, OFICINA ORZAMENTARIA 
 
2. OBXECTO DO CONTRATO 
 
Contrato de servizos para a posta e marcha dos orzamentos participativos “Compostela Decide” para o ano 2019 
no concello de Santiago de Compostela. 
 
3. NECESITADES QUE SE PRETENDEN CUBRIR 

• 1. Permiten á veciñanza participar no deseño, implementación e avaliación das políticas municipais. 

• 2 Establecen unha relación priorizada ou xerarquizada de decisións sobre políticas, actividades e 
investimentos do Concello. 

• 3 Cubre as carencias de medios persoais na plantilla municipal para levar este proceso a cabo. 
 

4.- CLASIFICACIÓN DO CONTRATISTA :  
 
Non se precisa.  
 
5.- NOMENCLATURA (CPV) 
 
6. PARTIDA ORZAMENTARIA 
 
 030-93100-22799 POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL. OUTROS TRABA.REALIZ. OUTRAS EMPRESAS 
 
7.-TIPO MÁXIMO DE LICITACIÓN:  
 

• Tipo Base 69.471,35 € 

• 21% IVE. 14.588,98 € 

• Total 84.060,33 € 
 
8.-PRAZOS DE EXECUCIÓN MÁXIMOS: 
 
5 meses: desde o 7 de maio de 2018 ata o 21 de outubro de 2018. Sen prórrogas. 
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9.- DIVISIÓN EN LOTES 
 
Segundo establece o artigo 99.3 b) da Lei 9/2017 non procede a división en lotes, pois a realización 
independente das diversas prestacións comprendidas no obxecto do contrato dificultaría a súa correcta 
execución desde o punto de vista técnico. Ademais, dada a natureza do obxecto do contrato, a necesidade da 
coordinación da execución das diferentes prestacións veríase seriamente imposibilitada pola súa división en 
lotes e a execución por unha pluralidade de contratistas diferentes. 
 
10.- CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO 
 

I. Criterios cualitativos 

I. a. Criterios dependentes dun xuízo de valor 

a) Calidade técnica (Ata 25 puntos - 25% da valoración total). Avaliarase con base no contido obrigatorio da 

proposta técnica presentada, cuxos cinco elementos se relacionan na cláusula 4 do presente prego. A 

valoración obtida neste criterio será a suma das valoracións en cada apartado: 

Apartado 4.1 Apartado 4.2 Apartado 4.3 

Até 10 puntos Até 10 puntos Até 5 puntos 

 

II. Criterios medibles mediante cifras ou porcentaxes 

II. a. Criterios cualitativos 

a) Equipo técnico asociado ao proxecto (Ata 25 puntos - 25% da valoración total) 

Neste apartado valorarase o equipo de persoas ofertado polo licitador, tendo en conta os requisitos de 

persoal e dedicación mínimos que veñen fixados no apartado 5 do prego de prescricións técnicas. A 

valoración obtida neste apartado terá en conta: 

i. O peso outorgado dentro do equipo a cada función, considerándose que a función de coordinación 

importa o dobre que a das outras catro persoas preceptivas que dento do equipo técnico ofertado 

serán valoradas. 

ii. A dedicación temporal de cada unha delas, expresada en número de horas dedicadas ao proxecto e 

valorada de forma proporcional ás cantidades que excedan o mínimo preceptivo. 

iii. Experiencia en proxectos de participación cidadá en funcións de natureza similar para cada membro do 

equipo, medida en número de meses. 

Función Peso Dedicación 

(%) 

Experiencia (meses) Valoración 
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Coordinador/a 2 100% E1 2*100%*E1 

Informática 1 D2% E2 1 * D2 % * E2 

Comunicación 1 D3% E3 1 * D3 % * E3 

Loxística 1 D4% E4 1 * D4 % * E4 

Técnico 

económico 

1 D5% E5 1 * D5 % * E5 

TOTAL SUMA 

 

II. b. Criterios económicos 

a) Oferta económica (Ata 50 puntos– 50% da valoración total), proporcional á baixa sobre o orzamento de 

licitación. 

Para o cálculo da puntuación aplicarase a fórmula que se indica de seguido, e que asigna a máxima 

puntuación á oferta que presenta a maior baixa económica sobre o orzamento de licitación e puntuacións 

proporcionais ao resto. 

max

max

P
V

V
P

i

i
⋅=

 

Onde: 

− Pi son os puntos obtidos pola oferta i 

− Vi é o valor (baixa económica) na oferta i 

− Vmax é o maior valor (baixa económica) de entre todas as ofertas válidas 

− Pmax é a puntuación máxima asignada ao criterio 
 

Fórmula de valoración global das ofertas presentadas:  

A puntuación global de cada oferta será a suma das puntuación parciais obtidas en cada un dos criterios 

sinalado nos puntos I.a.a), II.a.a).e II.b.a).anteriores. Cada puntuación parcial que estea composta de varios 

criterios calcularase da mesma maneira. Cada criterio de valoración último serán avaliados un a un da 

seguinte maneira: repartiranse os puntos asignados ao mesmo entre todas as ofertas de forma proporcional 

e lineal aos valores obtidos. 

De conformidade co disposto no artigo 147.1.a) da Lei 9/2017 establécese a prioridade na adxudicación do 

contrato, en caso de empate, á proposición presentada pola empresa licitadora que, ao vencemento do 
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prazo de presentación de ofertas, teñan na súa plantilla unha porcentaxe de traballadores con discapacidade 

superior ao que lles impoña a normativa.  

Se varias empresas licitadoras, das que empatasen, acreditan ter relación laboral con persoas con 

discapacidade nunha porcentaxe superior ao que lles impoña a normativa, terá preferencia na adxudicación 

do contrato o licitador que dispoña da maior porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no seu 

persoal. 

 

Así mesmo, terán prioridade na adxudicación as ofertas que cumpran o disposto no artigo 147.1.b) da Lei 

9/2017 referido ás empresas de inserción. 

 

 

Santiago de Compostela, 20 de marzo de 2018 

A economista da oficina de orzamentos 

Marina Sandamil Andión 
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