Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)
València, 344
08009 Barcelona
www.barcelona.cat/serveissocials

INFORME DE DESISTIMENT CONTRACTE “SERVEI D´INSERCIO SOCIAL DE
FAMILIES AMB MENORS” (SISFA) amb mesures de contractació pública
sostenible
Departament de Serveis d’urgències i emergències socials i de intervenció a
l´espai públic
Exp: 20180321
El present contracte té per objecte la gestió del SISFA “Servei d’Inserció Social de
Famílies amb menors” de l´Institut Municipal de Serveis Socials (en endavant IMSS). ,
mitjançant un contracte de serveis, d’acord amb l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic.
Es configura com el servei de l’IMSS dirigit a millorar les condicions de vida de les
famílies de qualsevol origen amb infants a càrrec o dones embarassades, que fan vida i
pernocten en assentaments (naus i solars) de la ciutat de Barcelona o bé en
infrahabitatges amb dinàmica d´assentament quan en aquestes es doni la mateixa
dinàmica que en un assentament (a excepció dels pisos ocupats il·legalment l’atenció
dels quals que correspon als Centres de Serveis Socials). Intervé també davant la
presència de dones embarassades per tal de garantir el seguiment mèdic de l´embaràs.
Motiu del desistiment:
Per error no corregible en el càlcul de pressupost que consta en el plec de clàusules
administratives particulars, de manera que amb el pressupost previst, el contracte no
podria executar-se en les condicions requerides per l’IMSS.

El Cost personal per treball habitual calculat en el plec administratiu pel qual demanem
desistiment és de 475.190,40 €.
PER A TOT
EL
CONTRACTE

2019

2020

Cost personal per treball habitual

237.595,20 €

475.190,40 €

Despeses de funcionament

44.154,81 €

TOTAL DE COSTOS DIRECTES

281.750,01 €

712.785,60 €
132.464,43 €
88.309,62 €
563.500,02 € 845.250,03 €

Despeses
empresarial

28.175,00 €

56.350,00 €

TOTAL DE COSTOS INDIRECTES

28.175,00 €

56.350,00 €

84.525,00 €
84.525,00 €

TOTAL DE COSTOS DIRECTES I
INDIRECTES ESTIMATS

309.925,01 €

619.850,02 €

929.775,03 €

generals

i

marge

A aquesta quantitat caldria sumar 45.000€ aproximats anuals, més el 10% de Despeses

indirectes, per tant estem fent referència a una diferència 50.000€ anuals (sense IVA) que
caldria incorporar en el plec de clàusules administratives particulars. L’error es centre en el
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càlcul del cost de personal per fer una interpretació errònia en el cost de subrogació de
personal.
Es requereix doncs, un nou estudi de costos del servei atès que el contracte, en els
termes definits, no es pot executar amb la dotació econòmica prevista i en definitiva
l’expedient de contractació, en la seva configuració actual, no pot donar resposta a les
necessitats públiques que el justifiquen
Per aquest motiu, sol·licito el desistiment i l’inici dels tràmits oportuns per tal de poder
reiniciar un nou expedient de contractació que permeti modificar l’error detectar i
emprendre un nou procediment de manera correcte.
Montserrat Rovira Jarque
Cap Departament
Departament dels Serveis d’Urgències i Emergències Socials i Intervenció en l’Espai Públic.

Barcelona, 12 de juny 2019
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El document original ha estat signat electrònicament per:
Montserrat Rovira Jarque el dia 14/06/2019 a les 12:56, que informa.

