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Contractació

DECRET D’ALCALDIA

Identificació de l’expedient
Exp. C174-2021-3465. Aprovació de l’expedient de contractació de Contracte de
Servei d'Educadors de Carrer
Antecedents

31/05/2021 Secretari

El 19 de maig de 2021, des del departament de Ensenyament, es redacten les
prescripcions tècniques particulars que han de regir la contractació del Servei
d'Educadors de Carrers depenent de la regidoria de de l’Ajuntament de Premià de
Mar.
L’alcalde per decret 2021/830 de data 24 de maig de 2021 acorda la iniciació de
l’expedient de contractació de l’esmentat contracte, rectificat per decret d’alcaldia
número 2021/878 de 28 de maig de 2021 per tal de fer referència a l’informe
complementari de la Cap d’Ensenyament de data 25 de maig de 2021, on justifica
el conveni col·lectiu d’aplicació i la urgència de la tramitació de l’expedient.

Elisa Almirall Gayo

Signatura 2 de 2

En la mateixa data es sol·licita reserva de crèdit suficient i adequat per dur a terme
la contractació de l’esmentat contracte, documents expedits per La Interventora
Accidental el 26 de maig de 2021.
La tramitació de l’expedient és urgent, amb reducció de terminis, d’acord amb
l’article 119 de LCSP, atesa la necessitat de garantir la continuïtat en la prestació
del servei.
Fonaments de Dret
Es licita un contracte de serveis, que té caràcter administratiu de conformitat amb
la previsió de l’article 25 de la LCSP. El contracte es regeix per aquest plec de
clàusules, pel Plec de prescripcions tècniques i el plec de clàusules administratives
generals les clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte.

Rafael Navarro Álvarez
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31/05/2021 Alcalde

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
b) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
c) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
General de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò no
modificat ni derogat per les dues disposicions esmentades anteriorment.
d) Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores.
e) Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de
2014, sobre contractació pública que deroga la Directiva 2004/18/CEE,
f) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
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El valor estimat del contracte és de 188.305,73 €, IVA exclòs,( cent vuitanta-vuit
mil tres-cents cinc euros amb setanta-tres cèntims) Aquest valor comprèn el
termini d’execució que és de 24 mesos més 1 possibles pròrroga de 12 mesos
cadascuna. El VEC s’ha calcular de la manera següent:

Elisa Almirall Gayo
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g) Text refós de règim local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18
d’abril.
h) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (d’ara endavant “TRLMRLC”).
i) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques
j) Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya
k) Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre electrònic d’empreses
licitadores de la Generalitat de Catalunya.
l) Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.
m) Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya.
n) Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del
registre comptable de factures en el sector públic.
o) Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.
p) Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i
el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament
de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre (d’ara
endavant RLOPD).
q) Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei general de defensa dels consumidors i usuaris.
r) Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola,
desplegada pel Reial decret 55/2017, de 3 de febrer.

Concepte
Pressupost base de licitació (24 mesos)
1 pròrroga de 12 mesos
Modificació del contracte (20% PBL)
VEC

Base imposable
110.768,08
55.384,04
22.153,61
188.305,73

31/05/2021 Alcalde

El pressupost base de licitació és de 110.768,08 € (cent deu mil set-cents
seixanta-vuit euros amb vuit cèntims), IVA exempt, i està desglossat d’acord amb
el quadre de plurianualitats següent:
ANY PRESSUPOST
2021

Base
imposable
23.076,68

IVA
desglossat
EXEMPT

Import,
IVA inclòs
23.076,68

Percentatge
20,83%

(01/07/2021 a 30/11/2021)
2022

55.384,04

EXEMPT

55.384,04

50,00%

(1/12/2021 a 30/11/2022)
2023

32.307,36

EXEMPT

32.307,36

29,17%

(1/12/2022 a 30/06/2023)
110.768,08

Rafael Navarro Álvarez
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110.768,08
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Activitat exempta d’IVA, segons l’article 20.Ú.8.º de la llei 37/1992, de 28 de
desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, segons el qual estan exemptes d’IVA
les prestacions de serveis d’assistència social que s’indiquen a continuació,
efectuades per entitats de dret públic o entitats o establiments privats de caràcter
social:
a) Protecció de la infància i de la joventut. Es consideraran activitats de protecció
de la infància i de la joventut les de rehabilitació i formació de nens i joves, la
d’assistència a lactants, la custòdia i atenció a infants, la realització de cursos,
excursions, campaments o viatges infantils i juvenils i d’altres anàlogues prestades
en favor de persones menors de vint-i-cinc anys d’edat.

Costos salarials anuals determinats a partir del Conveni col·lectiu de treball de
Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc per
als anys 2013-2018 (incloent un possible increment del 2%).
Costos directes (anuals)

Elisa Almirall Gayo
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El càlcul del pressupost base de licitació net (sense IVA), es desglossa de la
següent manera:

TOTAL €

30 h/setm.

29.513,40

20.639,22

POSSIBLE PUJADA CONVENI 2%

30.103,67

21.052,00

11,69%

77,92%

3.518,61

16.404,16

% JORNADA

1724 hores/any
38,5 hores/setmana

Total cost salari/persona
Costos Salaris

36.326,93

3.518,61

32.808,32

Cost Seguretat Social

11.624,62

1.125,96

10.498,66

47.951,55

4.644,57

43.306,98

ALTRES COSTOS (5%)
BENEFICI (10%)

31/05/2021 Alcalde

2 EDUCADORS

CONVENI - SALARI ANUAL

COSTOS SALARIALS 1 ANY

2.397,58
5.034,91

PREU SORTIDA TOTAL 12 MESOS

55.384,04

PREU SORTIDA TOTAL 24 MESOS

110.768,08

L’informe complementari de la Cap d’ensenyament de data 25 de maig de 2021,
manifesta que el conveni aplicat per fer els càlculs de costos és el Conveni col·lectiu
de treball de Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en
situació de risc per als anys 2013-2018. No obstant, això no exclou empreses que
apliquin el Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de
Catalunya, sempre que els treballadors tinguin la titulació demanada.
A tots els efectes, s’entendrà que les ofertes presentades pels licitadors comprenen,
no només el preu del contracte, sinó també l’IVA i els demés tributs que li siguin

Rafael Navarro Álvarez
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DIRECCIÓ
4,5 h/setm.
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d’aplicació segons les disposicions de la normativa vigent. En tot cas, la quantitat
corresponent a l’IVA figurarà com a partida independent i per la comparació de
l’element “preu” en les ofertes es tindrà en comte, exclusivament, el preu sense
IVA.
El preu consignat és indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiència i porta
implícits tots aquells conceptes previstos al Plec de Clàusules Administratives
Generals aplicables als contractes de serveis d’aquesta Corporació, així com
despeses suplides, taxes, timbre de col·legi, si escau, etc.
S’han complert els tràmits reglamentaris per tal d’assegurar l’existència de crèdit
suficient i adequat per al pagament dels serveis que són objecte d’aquest contracte.
El crèdit pressupostari per a fer front a la despesa és:
31/05/2021 Secretari

7002.23125.2270601
El procediment d’adjudicació del contracte és el procediment obert de conformitat
amb l’article 156 de la LCSP.
La tramitació de l’expedient és urgent de conformitat amb l’article 119 LCSP,
d’acord amb l’informe de la Cap d’Ensenyament de data 25 de maig de 2021.

La no idoneïtat de la divisió en lots de l’objecte del contracte

Elisa Almirall Gayo
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Les necessitats actuals de contractar aquest servei són:

Es tracta d’un projecte integral que es basa en el coneixement de l’entorn social
dels joves de Premià de Mar, la comunicació i relació entre ells, i en la generació
d’un clima de confiança que permeti actuar donant suport en els àmbits necessaris,
realitzant acciones preventives de situacions de risc i treballant la cohesió social. És
per aquest motiu que, donada la necessitat d’abordar el projecte amb una visió
global, la coordinació necessària per a la correcta execució del servei i les propostes
d’acció, des d’un punt de vista tècnic no és adequada la divisió en lots.
Necessitats que motiven l’objecte del contracte

Aquest servei s’encabiria des de dues vessants com a competència municipal: en
l’apartat e) de l’article 25.2 de la LRBRL, sobre l’avaluació i informació de situacions
de necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o rics d’exclusió
social, i l’apartat l) sobre l’ocupació del temps lliure.

Rafael Navarro Álvarez
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Les necessitats que es pretenen cobrir són la detecció de situacions de risc d’infants
i adolescents, les seves famílies i l’entorn que els envolta, així com l’acció orientada
a millorar el teixit social i la situació individual d’aquests joves, a través de la
interacció amb ells en el seu entorn i el desenvolupament de propostes, actuacions
i l’orientació.
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Idoneïtat de l’objecte del contracte i tractament de les dades de caràcter personal
La idoneïtat de l’objecte del contracte consisteix en què es tracta d’un servei de
funcionament diürn i de caire obert i lliure pels usuaris, que ofereix tasques
socioeducatives, de lleure, d’assessorament i preventives, amb l’objectiu de crear
un servei preventiu i d’intervenció per fer suport i donar costat a joves que
voluntàriament vulguin rebre i gaudir del servei ofert exclusiu per ells, i així evitar
el deteriorament de les possibles situacions de risc, potenciar el desenvolupament
integral dels infants i joves i la seva socialització.

Insuficiència de mitjans personals
L’Ajuntament de Premià de Mar no disposa dels recursos personals tècnics adequats
propis per desenvolupar el projecte amb eficàcia i continuïtat. En conseqüència es
necessita de professionals externs contractats per una empresa o proveïdor expert
en el tema.

Elisa Almirall Gayo

El plec de clàusules administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques i
el plec de coordinació per a la contractació dels serveis d’educadors del carrer,
s’ajusten en el seu contingut a la LCSP.
L’òrgan competent per aprovar aquesta contractació és l’òrgan de contractació de
conformitat amb la disposició addicional segona de la LCSP. Aquest és l’alcalde, de
conformitat amb la disposició addicional segona de la LCSP. Ara bé, per Decret
d’Alcaldia 2020/1645 de 21 de desembre de 2020, de delegació de competències,
aquesta facultat s’ha delegat a favor de la Junta de Govern Local.
No obstant, atès que el contracte del servei d’Educadors de carrers va quedar
desert s’ha tornat a licitar el servei amb caràcter urgent reduint terminis, el que
implica una tramitació amb la màxima celeritat, s’ha de procedir a avocar la
competència d’acord amb el que estableixen els articles 10 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic i 9 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
S’ha incorporat fiscalització favorable de la interventora accidental.
Resolució
Per tant, resolc

Rafael Navarro Álvarez
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Tenint en compte que l’espai públic és un centre de socialització i aprenentatge dels
joves, des de la regidoria d’Ensenyament es proposa comptar amb dos educadors
de carrer que ajudin en la prevenció de possibles conflictes o conductes de risc amb
la finalitat d’apropar i cohesionar diferents col·lectius creant un clima de confiança i
un espai de comunicació i participació dinamitzat.
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Primer.- AVOCAR la competència delegada en Junta de Govern Local per resolució
d’alcaldia número 2020/1645, de 21 de desembre de 2020, pel que fa a l’aprovació
de l’expedient de contractació del servei d’Educadors de Carrers.
Segon.-APROVAR l’expedient de contractació del servei d’educadors del Carrer, el
plec de clàusules administratives particulars, prescripcions tècniques i coordinació
empresarial per a la contractació .
Tercer.- AUTORITZAR la despesa per l’import màxim estimat de 110.768,08 €
(cent deu mil set-cents seixanta-vuit euros amb vuit cèntims) IVA exempt, a
càrrec de l’aplicació pressupostària 7002.23125.2270601, d’acord amb el quadre de
plurianualitats següent:
ANY PRESSUPOST

31/05/2021 Secretari

2021

Base
imposable

Import,
IVA inclòs

Percentatge

23.076,68 EXEMPT

23.076,68

20,83%

55.384,04 EXEMPT

55.384,04

50,00%

32.307,36 EXEMPT

32.307,36

29,17%

(01/07/2021 a 30/11/2021)
2022
(1/12/2021 a 30/11/2022)
2023
(1/12/2022 a 30/06/2023)
110.768,08

110.768,08

Quart.-TRAMITAR D’URGÈNCIA la contractació del servei d’educadors del Carrer per
procediment obert, i PUBLICAR l’anunci de licitació en el perfil del contractant per a
que les empreses interessades puguin presentar les seves proposicions en el
termini de 8 dies naturals següents a la data de publicació de l’anunci de licitació en
el perfil del contractant de l’Ajuntament de Premià de Mar.

Elisa Almirall Gayo
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IVA
desglossat

Cinquè.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la propera Junta de Govern Local
que se celebri.

Rafael Navarro Álvarez
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Document signat electrònicament
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