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Ensenyament
INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I LA IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
DE Servei d'Educadors de carrer
De conformitat amb els articles 28 i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (LCSP):
1. Objecte del contractei
Les necessitats que es pretenen cobrir amb el servei d’educadors de carrer consisteixen
en donar continuïtat al servei prestat des del febrer del 2017 per tal de seguir detectant
possibles situacions de risc d’adolescents, les seves famílies i l’entorn que els envolta, a fi
d’evitar l‘exclusió social; fer una intervenció preventiva que permeti donar resposta a les
problemàtiques i necessitats que tenen els joves, adolescents i les seves famílies en els
entorns on es mouen; i promoure accions per alleugerir les possibles seqüeles
psicoemocionals generades per situacions socials crítiques que afectin als joves del
municipi, com ara les restriccions de mobilitat a causa de la pandèmia actual.

L’objecte del contracte està composat per les prestacions següents:
-

Donar continuïtat a un servei eficaç i necessari a l’entorn socioeducatiu pels joves,
adaptat i flexible que realitza tasques preventives, amb la finalitat d’evitar el
deteriorament de les situacions de risc, i tasques de suport i orientació, potenciant el
desenvolupament integral dels joves i la socialització, tan de forma individual com
col·lectiva.

-

Instaurar de manera fixa, continua i permanent un suport extra complementari que
pretén conèixer la realitat social, conductual i emocional dels joves per tal de
anticipar-nos a evitar conductes de risc, possibles discriminacions o comportaments
inadequats que puguin derivar a problemes majors.
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El projecte s’estructurarà en diferents eixos d’actuació:
1. Diagnosi: observant, identificant i recollint aspectes claus per conèixer els
interessos, les necessitats i les mancances del jovent.
2. Preventiu: treballant l’atenció als adolescents mitjançant grups d’ajuda mútua i
intervencions individuals.
3. Salut: fomentant hàbits saludables, afectivitat i benestar emocional.
4. Educatiu: proporcionant orientació de formació i/o laboral segons demanda
(itinerari personal de cada infant i jove).
5. Social: treballant la socialització, així com la seguretat i riscos.
6. Conscienciació: Fomentant el respecte, la convivència i el civisme.
7. Emocional: oferint un espai de suport emocional i de vincle per pal·liar els efectes
de les restriccions socials patides pel jovent generades pel COVID.
8. Participatiu: fomentant la participació en actes, activitats, propostes,
esdeveniments... juvenils.
9. Coordinació: Amb agents de la comunitat educativa i social del municipi: SS, SIS,
AFAS, agents cívics, equipament juvenil, centres educatius, Cap, Consell
Comarcal...
10. Altres segons necessitats detectades.
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-

Desenvolupar accions grupals en benefici dels joves mitjançant tallers, sessions,
activitats, xerrades... un cop s’ha creat el clima de confiança necessari i aconseguida
la cohesió de grup per tal que tothom pugui dir la seva, participant i proposant idees
sobre necessitats comuns.

-

Oferir un espai de suport davant possibles dubtes, confusions, necessitats,
dificultats... que siguin provocats per les restriccions d’horaris i mobilitat generats per
la pandèmia.

-

Recollir dades reals estadístiques de les diferents problemàtiques derivades de
conductes de risc latents a l’entorn social, per tal de realitzar una avaluació deductiva
molt acurada de l’impacte positiu i eficaç del recurs ofert al llarg del temps de la tasca
preventiva, de vincle, assessorament i implicacions de les figures dels educadors de
carrer des del seu inici.

Aquest servei serà prestat per dos educadors/es de carrer, en horari diari de dilluns a
divendres a concretar per l’Ajuntament, de la següent manera:
Educadors: 30h setmanals
Direcció: 4'5 hores setmanals.
Els codis CPV d’aquest contracte de conformitat amb el Reglament CE 213/2008 de la
Comissió, de 28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002
del Parlament europeu i el Consell pel qual s’aprova el Vocabulari comú dels contractes
públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament europeu i el
Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel que fa referència a la revisió
del CPV, són:
80410000-1 Serveis educatius diversos
85311300-5 Serveis de benestar social proporcionats a nens i joves
98133100-5 Serveis per a la millora cívica i de suport als serveis per a la
comunitat

2. La no idoneïtat de la divisió en lots de l’objecte del contracteii
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.
3. Necessitats que motiven l’objecte del contracteiii
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
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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.
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.
4. Idoneïtat de l’objecte del contracte i tractament de les dades de caràcter
personaliv
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.
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.
5. Insuficiència de mitjans personalsv

6. Preu del contracte/pressupost base de licitacióvi
6.1. El pressupost base de licitació és el següent:
Base Imposable
IVA
Total
110.768,08 EXEMPT 110.768,08
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
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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.
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o viatges infantils i juvenils i d’altres anàlogues prestades en favor de persones menors
de vint-i-cinc anys d’edat.
El contracte es desenvoluparà durant 24 mesos:
ANY
PRESSUPOST

Base
imposable

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

IVA
desglossat

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%

110.768,08

110.768,08

Hi ha crèdit adequat i suficient per a fer front a la despesa en la aplicació pressupostària,
i s’incorporarà el certificat de reserva de crèdit expedit per l’interventor a aquests
efectes.
6.2. El càlcul del pressupost base de licitació net (sense IVA), es desglossa de la
següent manera:
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 20132018 (incloent un possible increment del 2%).
TOTAL €

DIRECCIÓ

2 EDUCADORS

4,5 h/setm.

30 h/setm.

CONVENI - SALARI ANUAL

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

36.326,93

3.518,61

32.808,32

11.624,62

1.125,96

10.498,66

47.951,55

4.644,57

43.306,98

1724 hores/any
38,5 hores/setmana

% JORNADA
Total cost salari/persona
Costos Salaris
Cost Seguretat Social
COSTOS SALARIALS 1 ANY
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Costos directes (anuals)

ALTRES COSTOS (5%)

2.397,58

BENEFICI (10%)

5.034,91

PREU SORTIDA TOTAL 12 MESOS

55.384,04
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PREU SORTIDA TOTAL 24 MESOS

110.768,08

7. Valor estimat del contractevii
El VEC és de 188.305,73 €, IVA exclòs, i s’ha calculat de la manera següent:
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

8. Aplicació pressupostàriaviii
7002.23125.2270601
9. Termini d’execució del contracteix
El contracte tindrà una durada de 24 mesos des de l’1 de juliol de 2021, o des de
l’endemà de la formalització del contracte si aquesta és posterior, amb la possibilitat d’1
pròrroga de 12 mesos.
10.Elecció del procediment de licitació
Procediment obert.

19/05/2021 Coordinadora Ensenyament

11.Selecció d’empreses: Documents habilitantsx
El personal que l’empresa adjudicatària destini a la gestió dels serveis ha d’acreditar la
seva titulació com a professional de l’àmbit dels educadors socials, en el cas dels
Educadors de carrer.
L’empresa haurà de presentar previ a l’inici de l’activitat, la “Certificació negativa de
condemna per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual” de tot el personal que
participi en les activitats, inclòs el/la director/a.
12.Selecció d’empreses: Concreció dels requisits de solvènciaxi
12.a) Requisits de solvència econòmica i financera
Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, vigent, amb un import mínim de
300.000,00 €.
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Declaració feta pel representant de l’empresa o apoderat, en el seu cas, sobre la xifra
global de negocis dels darrers tres anys (2017-2019), que en tot cas haurà de ser
igual o superior als 100.000,00 euros anuals.
Els requisits fixats per defecte en l’article 11 del Reial decret 1098/2001, de 12
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques.

12.b) Requisits de solvència tècnica i/o professional per a contractes de serveis


Documentació específica de 3 projectes de serveis ja realitzats al llarg dels últims 3
anys que tinguin com a objectius principals el suport socio-educatiu de la ciutadania i
que inclogui import, dates i destinatari, públic o privat, dels mateixos, el import
mínim de cada actuació ha de ser de 45.000,00 €. Els serveis o treballs efectuats es
podran acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan
el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un
subjecte privat, mitjançant certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat,
mitjançant una declaració responsable de l’empresari, que aquests certificats seran
comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent.
Per determinar que un treball o servei és de la mateixa o similar naturalesa que el
que constitueix l’objecte del contracte, el plec de clàusules administratives particulars
pot acudir, a més del CPV, a altres sistemes de classificació d’activitats o productes
com el Codi normalitzat de productes i serveis de les Nacions Unides (UNSPSC), la
Classificació central de productes (CPC) o la Classificació nacional d’activitats
econòmiques (CNAE), que en tot cas ha de garantir la competència efectiva per a
l’adjudicació del contracte. Si el plec no ho preveu, s’han de tenir en compte els tres
primers dígits dels codis respectius de la CPV.
Certificació negativa de condemna per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual
de tot el personal que participi en les activitats, inclòs el/la coordinador/a.



Títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels directius de l’empresa i, en
particular, del personal responsable de l’execució del contracte. Concretament:
El responsable de l’execució del contracte haurà de tenir 4 anys d’experiència com a
mínim en direcció de contractes similars.
Els tècnics adscrits a l’execució del contracte hauran de tenir la següent experiència
mínima en serveis similars i una titulació de:
o Professional de l’àmbit dels educadors socials, en el cas dels Educadors de
carrer.
Un dels educadors/es tindrà una experiència mínima de 4 anys.
El segon educador/a tindrà una experiència mínima de 2 anys.
13.Subcontractacióxii

No està permesa la subcontractació.
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14.Selecció d’ofertes: criteris de valoració (oferta econòmicament més
avantatjosa relació qualitatxiii/preu)xiv
La delicadesa i sensibilitat de l’objectiu final per tal d’aconseguir que els joves trobin
complicitat en els educadors ens fa plantejar que els criteris tècnics, de projecte
socioeducatiu i de propostes de futur es prioritzen per sobre de qualsevol altre.
14.1.

Criteris objectius valorables mitjançant judici de valor (40 punts)

14.1.a) Proposta tècnica: màxim 40 punts.
Presentació d’un projecte de màxim 25 pàgines DIN A4 a 1 cara
La valoració de la proposta tècnica es valorarà entre 0 i la puntuació màxima d’acord a la
seva adequació tècnica, determinada pel comitè de valoració, a les prescripcions del
servei, d’acord amb les prestacions descrites en el punt 2 de les prescripcions tècniques,
la metodologia descrita a l’apartat 5 i les funcions dels professionals enunciades a
l’apartat 7, i tenint en compte els destinataris del servei (apartat 3 de les prescripcions
tècniques).
Aquest criteri es valorarà segons els subcriteris següents:
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ADEQUACIÓ DEL PLA DE TREBALL
La proposta inclou un pla de treball concret, específic i detallat, amb:
Protocol d’actuació
Detallat per a cada fase amb objectius específics,
metodologia de treball, accions concretes, eines i
cronograma, per tal desenvolupar cada fase i donar
resposta a les funcions a desenvolupar pels
professionals del servei.
Protocol de resolució de Que inclogui la metodologia, accions i eines per
conflictes
resoldre possibles conflictes a l’entorn de treball.
Pla de seguiment
Que inclogui la confecció d’informes mensuals i
continu, coordinació i
l’organització d’1 reunió mensual, amb convocatòria i
informació al Servei
ordre del dia, i on s’aixequin actes per part dels
d’Ensenyament
coordinador o educadors amb els punts tractats, el
acords al quals s’arriba i la data de la següent trobada
pactada.
Pla de coordinació amb
Com: CAP, policia, SIS, EAP, comissions amb Serveis
Serveis Socials i altres
Socials i escoles, Consell Comarcal, Servei de
serveis
Psicopedagogia, Equipament Juvenil..., mitjançant
l’establiment d’un règim de reunions mensuals, la
seva preparació, redacció, comunicació de les
conclusions i possibles millores.
Avaluació final i
Que inclogui objectius i graus d’assoliment, detall
memòria
d’accions realitzades, presentació d’estadístiques,
anàlisi i conclusions, i àrees de millora o propostes de
futur.
ADEQUACIÓ A LES CARACTERÍSTIQUES DEL MUNICIPI

Màxim
30 punts
Màxim 10
punts

Màxim 5
punts
Màxim 5
punts

Màxim 5
punts

Màxim 5
punts
Màxim 8
punts
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La proposta és específica i adaptada a la població de Premià de Mar, fent menció i tenint en
compte en la proposta les seves particularitats, i basada en un ampli i manifest coneixement de
la realitat geogràfica, educativa i social premianenca i les seves necessitats, així com dels
recursos disponibles.
ADEQUACIÓ DELS MODELS DE DOCUMENTACIÓ
Màxim 2
punts
Breus, clars i concisos, per:
- Registre d’actuacions i seguiment continu del servei.
- Coordinació i informació al Servei d’Ensenyament i a altres serveis.
- Avaluació i memòria.
PUNTS TOTALS PROPOSTA TÈCNICA Màxim
40 punts
14.2. Criteris objectius de
matemàtica (60 punts)

valoració

automàtica

o

mitjanant

formula

14.2.a) Experiència en mateix servei i Experiència professionals: 20 punts.
EXPERIÈNCIA MATEIX SERVEI
Es justificarà mitjançant la presentació de memòria d’un projecte socio-educatiu
d’intervenció al carrer amb resultat d’èxit.

Màxim 10
punts
2 punts /
memòria

La memòria ha d’incloure:
- la diagnosi prèvia i recull d’informació d’un col·lectiu social concret,
els protocols d’actuació i de resolució de conflictes,

-

les accions portades a terme i la seva valoració, així com les accions de seguiment i de
coordinació realitzades.

19/05/2021 Coordinadora Ensenyament

EXPERIÈNCIA EN SERVEIS SIMILARS DELS PROFESSIONALS QUE
Màxim 10
OFERIRAN EL SERVEI
punts
Es justificarà mitjançant l’aportació d’informació de les seves accions, aportacions i
valoracions a projectes del mateix caire.
1 punt per cada 6 mesos complerts d’experiència/persona, superior a l’experiència mínima
exigida:
El responsable de l’execució del contracte:

Mínim exigit: 4 anys d’experiència com a mínim en direcció
de contractes similars.

Els tècnics adscrits a l’execució del contracte:
Educadors de carrer

Mínim exigit:
Un dels educadors/es tindrà una experiència mínima
de 4 anys.
El segon educador/a tindrà una experiència mínima de
2 anys.

PUNTS TOTALS EXPERIÈNCIA

Màxim 20
punts

14.2.b) Preu: 30 punts.
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Fórmula a aplicar:
Fórmula proposada per defecte:
Es valorarà el percentatge de baixa ofert sobre el pressupost base de licitació IVA exclòs,
de conformitat amb la fórmula polinòmica següent:

En què:
Vi= Puntuació atorgada al licitador
Bi= Percentatge de baixa ofert pel licitador
Max(Bs,Bmax)= El valor màxim d’entre els dos indicats
Bs= Percentatge de baixa significatiu, fixat en un 5%
Bmax= Percentatge de baixa més alt ofert pels licitadors
Vmax= Puntuació màxima a atorgar pel criteri preu
14.2.c) Millores: màxim 10 puntsxv
Noves idees, propostes, innovacions, aportacions per l’ampliació del número de
participants a les activitats, xerrades, tallers..., en particular per :
5 punts

1 punt
1 punt
1 punt
1 punt
1 punt

15.Clàusules d’innovació tècnica mediambiental o socialxvi
-
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Proposta de creació i lideratge d’un pla de treball conjunt d’equips de
professionals d’educadors de Serveis Socials, Ensenyament i equipament
juvenil creant una proposta tècnica on els circuits de comunicació i coordinació
promoguin l’anticipació de conductes de risc, la prevenció i les accions
d’interès i necessitats pel jovent de Premià de Mar.
Proposta innovadora per realitzar difusió d’activitats programades per les
xarxes socials i altres.
Proposar accions per detectar i evitar conductes de discriminació, bullying,
racisme, sexisme...
Compromís de flexibilitat i adaptació als moments puntuals que ho
requereixin.
Accions específiques per pal·liar els efectes de la pandèmia als joves i llurs
famílies
Previsió d’accions futures

L’empresa adjudicatària està obligada a aplicar, quan fa la prestació, mesures
destinades a promoure la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en el mercat de
treball, de conformitat amb el que preveu la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per
a la igualtat efectiva de dones i homes. Aportarà declaració jurada del compliment.
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L’empresa contractista està obligada a complir les disposicions vigents en matèria
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball i d’integració laboral, en
particular:
a) Quan les prestacions que s’han de desenvolupar estiguin subjectes a ordenança
laboral o conveni col·lectiu, està obligada a complir amb les disposicions de
l’ordenança laboral i conveni laboral corresponent.
b) L’empresa ha d’adoptar les mesures de seguretat i higiene en el treball que siguin
obligatòries o necessàries per tal de prevenir de manera rigorosa els riscos que poden
afectar la vida, integritat i salut dels treballadors i treballadores.
Ha de complir, així mateix, les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals
establertes per la normativa vigent i també ha d’acreditar el compliment de les
obligacions següents:
- L’avaluació de riscos i planificació de l'activitat preventiva corresponent a l'activitat
contractada.
- La formació i informació en matèria preventiva a les persones treballadores que
emprarà en l'execució del contracte.
- El justificant del lliurament d’equips de protecció individual que, si escau, siguin
necessaris.
c) L’empresa ha de complir l’obligació de contractar, si escau, el 2% de treballadors
amb discapacitat o adoptar les mesures alternatives previstes legalment.
d) Si l’empresa subcontracta part de la prestació, ha d’exigir a les empreses
subcontractistes els justificants de les obligacions anteriors i lliurar-los a
l'administració contractant.
Aportarà declaració jurada del compliment.

-

L’empresa contractista està obligada a posar en coneixement de l’òrgan de
contractació les contractacions de nou personal que hagi d’adscriure’s a l’execució del
contracte i acreditar la seva afiliació i alta en la Seguretat Social.

-

L’empresa adjudicatària s’ha de comprometre, mitjançant la corresponent declaració
responsable, a dur a terme les activitats pròpies inherents a la coordinació d’activitats
empresarials necessàries per a l’execució del contracte.

-

La persona responsable de l’activitat del centre de treball i, en el seu cas, la
responsable de l’execució del contracte, ha de vetllar pel compliment dels mitjans de
coordinació, per assolir els objectius d’aquest procediment.
Els mitjans de coordinació d’activitats empresarials han d’incloure, en tots els casos,
l’establiment de vies de comunicació àgils per a l’intercanvi d’informació i la resolució
de problemes.

-

L’empresa adjudicatària ha de garantir a les persones treballadores adscrites a
l’execució d’aquest contracte l’aplicació estricta de les condicions laborals que
estableixi el conveni laboral que els resulti d’aplicació.

-

L’empresa adjudicatària ha de garantir que el personal adscrit al contracte rep
formació continuada per desenvolupar les tasques pròpies del seu lloc de treball i ha
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de presentar un pla de qualitat que contingui un sistema de detecció dels dèficits de
formació, així com de l’estratègia per a la seva evolució.
-

L’empresa adjudicatària d’aquest contracte ha d’organitzar accions de formació
professional en el lloc de treball que millorin l’ocupació i l’adaptabilitat de les
persones, així com les seves capacitats i la seva qualificació.
16.Supòsits de modificació del contractexvii

Necessitat ampliació de personal o d’hores, per increment del volum d’usuaris o
requeriments de noves actuacions en funció de necessitats detectades o canvis en el
context social.
Document signat electrònicament

S’ha de descriure les prestacions i/o subprestacions de què es composi l’objecte del contracte, identificant si
es tracten de prestacions d’obra, servei o subministrament
i

La motivació de la no divisió en lots s’ha de centrar en el fet que la realització independent de les diverses
prestacions compreses en l’objecte del contracte en dificulti l’execució correcta des del punt de vista tècnic; o
bé que el risc per a l’execució correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la
necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per
la seva divisió en lots i l’execució per una pluralitat de contractistes diferents. S’ha d’explicar el perquè d’aquest
risc o dificultat desproporcionada respecte a l’objecte i al cost del contracte.

ii

S’ha de motivar quins títols competencials habiliten a l’ens local per executar aquesta obra, prestar el servei o
el subministrament, així com els objectius que es persegueixen amb el compliment de l’objecte del contracte. I
perquè en base aquests títols competencials és necessari licitar el contracte.
En els contractes l’execució dels quals requereixi la cessió de dades per part de l’Ajuntament al contractista,
heu d’especificar quina ha de ser la finalitat del tractament de les dades que s’hagin de cedir
v S’ha d’acreditar i motivar la manca de recursos personals i materials per executar l’objecte directament amb
els mitjans propis de l’ens local
iv

S’ha d’efectuar l’estudi de costos que determina el preu de sortida (costos de personal segons conveni
col·lectiu d’aplicació, costos de material, despeses generals i benefici industrial).
En el cas de que l’objecte del contracte es desglossi per preus unitaris, el preu del contracte són els preus
unitaris i el pressupost base de licitació és la despesa màxima prevista i compromesa.
vi

El preu s’ha de desglossar de manera que per una banda figuri la base imposable, per l’altre l’IVA a aplicar i el
preu resultant.
El preu del contracte/pressupost base de licitació ha d’incloure totes les anualitats, excepte les pròrrogues.
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viiEl valor estimat del contracte és la base imposable del pressupost base de licitació + la base imposable de les
pròrrogues + el preu de les eventuals modificacions del contracte que s’hagin de preveure en els plecs.

S’ha de fer constar l’aplicació/ns pressupostària/es a las quals s’imputarà la despesa (l’orgànic, el funcional i
l’econòmic).
viii

El termini del contracte s’ha d’ajustar al termini d’amortització de la inversió en el cas de subministraments i
serveis, i tenint en compte que si són serveis o subministrament de tracte successiu, aquests s’han de licitar
periòdicament, per tant no cal esgotar el màxim legalment permès necessàriament. Per als contractes de
serveis i subministraments de tracte successiu o prestació continuada, el termini màxim ordinari és de 60
mesos, prorrogues incloses.

ix

El termini del contracte d’obres és el que figuri en el projecte d’obres o documentació tècnica.
Per raó de l’objecte del contracte, és possible que per exercir aquella activitat econòmica les empreses
licitadores hagin d’estar inscrites en un Registre Oficial (empreses de seguretat, de transport, ...) o que els seus
empleats hagin de disposar de carnets habilitants (d’instal·ladors, de conductors de vehicles especials, ...).
x

Si l’àrea gestora no especifica res, s’aplicaran per defecte els previstos en l’article 11 del RD 1098/2001, de 12
d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.

xi

El màxim legal permès és el 99%, per als contractes de gestió de serveis públics/concessió de serveis es
redueix al 20% i només sobre prestacions accessòries. S’han de reservar determinades prestacions o
subprestacions al contractista principal.
xii

En els contractes de serveis de l’annex IV, així com en els contractes que tinguin per objecte prestacions de
caràcter intel·lectual, els criteris relacionats amb la qualitat han de representar, almenys, el 51 per cent de la
puntuació assignable en la valoració de les ofertes.
En el procediment obert simplificat, a més, entre els criteris d’adjudicació que prevegi avaluables mitjançant un
judici de valor la seva ponderació no podrà superar el vint-i-cinc per cent del total, excepte en el cas que el
contracte tingui per objecte prestacions de caràcter intel·lectual, com els serveis d’enginyeria i arquitectura, en
què la seva ponderació no podrà superar el quaranta-cinc per cent del total.
No hi ha criteris de valoració subjectius, tots són objectius, en tot cas s’han d’objectivar. Per determinar
l’oferta amb millor relació qualitat preu es poden tenir en compte entre altres:

xiv

-
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xiii En els contractes de serveis que tinguin per objecte prestacions de caràcter intel·lectual, com els serveis
d’enginyeria i arquitectura, i en els contractes de prestació de serveis socials si fomenten la integració social de
persones desafavorides o membres de grups vulnerables entre les persones assignades a l’execució del
contracte, promouen l’ocupació de persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral o quan es
tracti dels contractes de serveis socials, sanitaris o educatius a què es refereix la disposició addicional quarantavuitena, o de serveis intensius en mà d’obra, el preu no pot ser l’únic factor determinant de l’adjudicació.
Igualment, en el cas dels contractes de serveis de seguretat privada s’ha d’aplicar més d’un criteri
d’adjudicació.

La qualitat, inclòs el valor tècnic, les característiques estètiques i funcionals, l’accessibilitat, el disseny
universal o disseny per a totes les persones usuàries, les característiques socials, mediambientals i
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-

-

-

innovadores, i la comercialització i les seves condicions.
Les característiques mediambientals es poden referir, entre d’altres, a la reducció del nivell d’emissió
de gasos d’efecte d’hivernacle; a l’ús de mesures d’estalvi i eficiència energètica i a la utilització
d’energia procedent de fonts renovables durant l’execució del contracte; i al manteniment o la millora
dels recursos naturals que es puguin veure afectats per l’execució del contracte.
Les característiques socials del contracte es refereixen, entre d’altres, a les finalitats següents: al
foment de la integració social de persones amb discapacitat, persones desafavorides o membres de
grups vulnerables entre les persones assignades a l’execució del contracte i, en general, la inserció
sociolaboral de persones amb discapacitat o en situació o risc d’exclusió social; la subcontractació amb
centres especials d’ocupació o empreses d’inserció; els plans d’igualtat de gènere que s’apliquin en
l’execució del contracte i, en general, la igualtat entre dones i homes; el foment de la contractació
femenina; la conciliació de la vida laboral, personal i familiar; la millora de les condicions laborals i
salarials; l’estabilitat en l’ocupació; la contractació de més persones per a l’execució del contracte; la
formació i la protecció de la salut i la seguretat a la feina; l’aplicació de criteris ètics i de responsabilitat
social a la prestació contractual; o els criteris referits al subministrament o a la utilització de productes
basats en un comerç equitatiu durant l’execució del contracte.
L’organització, qualificació i experiència del personal adscrit al contracte que aquest hagi d’executar,
sempre que la qualitat del personal esmentat pugui afectar de manera significativa la seva millor
execució.
El servei postvenda i l’assistència tècnica i condicions de lliurament com ara la data en què aquesta
última s’ha de produir, el procés de lliurament, el termini de lliurament o execució i els compromisos
relatius a recanvis i seguretat del subministrament.

També cal explicar com es valoraran cadascun dels apartats subjectes a judici de valor, és a dir, les empreses
licitadores han de saber que esperem de les seves ofertes a priori. I què considerarem, a nivell de contingut
mínim, de la proposició un 10, o un 5 o un suspès.
No es pot limitar aquest apartat a una simple previsió genèrica de millores a valorar, sense indicar quines es
valoraran en concret, la puntuació que rebran i com se’ls assignarà aquesta puntuació. Per tant, cal detallar de
forma concreta quines millores es poden presentar, han d’estar relacionades directament amb l’objecte del
contracte i com s’han de valorar. Les millores han de quedar completament fixades en els plecs sense que es
puguin fixar a posteriori paràmetres o factors (requisits, modalitats, característiques, límits) que, si haguessin
conegut els licitadors potencials, hagués influït en la seva oferta i, de retruc, en la seva puntuació.
De conformitat amb la LCSP es poden incloure clàusules d’innovació social, mediambiental o tecnològica en
la definició de l’objecte, com a criteris de valoració o com a requisits de solvència, en tot cas són obligatòries
les clàusules socials o mediambientals en l’execució del contracte de conformitat amb l’article 201 de la LCSP.

xvi

Si no s’omple aquest apartat, el contracte només es podrà modificar per les causes taxades en l’article 205
de la LCSP. S’ha de fer un esforç per preveure eventualitats (increment o decreixement d’usuaris, increment de
prestacions per consignació pressupostària sobrevinguda, sobre costos en l’obra pels acabats, perquè el subsòl
no es correspon amb l’estudi geològic o amb les cates, ...)
xvii

S’ha de quantificar el màxim de cadascun d’aquests supòsits, com es concretarà el preu de la modificació del
contracte (preus contradictoris, els preus ja existents en el contracte principal,...)
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