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INFORME PROPOSTA DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI CONDUCCIÓ DE VEHICLES
DEL CENTRE D’ACOLLIDA MARE DE DÉU DE LA MERCÈ, DE TARRAGONA,
DEPENDENT DE LA DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I
L’ADOLESCÈNCIA, PER A L’ANY 2022
Naturalesa i extensió de les necessitats
L’objecte d’aquest contracte és la prestació del servei de conducció dels vehicles del Centre
d’Acollida Mare de Déu de la Mercè, de Tarragona, dependent de la Direcció General
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA).
El servei comprèn la conducció dels vehicles del centre pels desplaçaments que s’hagin de
fer amb infants i/o adolescents i els educadors que els acompanyin, les gestions que
mantinguin els vehicles en perfecte estat i bona presència i els tràmits corresponents a la
documentació dels vehicles.
La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA, a partir d’ara) manté,
d’acord amb el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de
l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,
les competències i les funcions en matèria d’atenció a la infància i l’adolescència a Catalunya
que li han estat encomanades, establertes al Decret 572/2006, de 19 de desembre i a la resta
de normativa aplicable.
D’altra banda, d’acord amb el Decret 151/2008, de 29 de juliol, pel qual s’aprova la Cartera de
Serveis Socials, la DGAIA ha de disposar de centres residencials d’acció educativa intensiva
per tal de poder atendre les necessitats dels infants i/o adolescents amb mesures de guarda
administrativa o tutela. Per dur a terme aquestes funcions, la DGAIA disposa de centres propis
de gestió directa i el Centre d’Acollida Mare de Déu de La Mercè de Tarragona, n’és un d’ells.
El Centre d’Acollida Mare de Déu de la Mercè funciona com una llar pels infants i/o
adolescents que hi resideixen i s’ha de procurar que hi puguin realitzar les activitats
quotidianes amb la màxima normalitat. Pel perfil dels infants i/o adolescents acollits en el
centre d’acollida La Mercè, es requereix sovint visites a recursos de salut, recursos educatius
especials, jutjats... El centre disposa de 5 vehicles, entre propis i de rènting, que serveixen per
fer tots aquests trasllats i altres activitats amb els infants i/o adolescents.
Aquests vehicles també els fa servir el personal educatiu del centre per fer desplaçaments
que no són amb menors; com poden ser quan s’ha d’anar a comprar llibres i/o materials
pesants, voluminosos, per comprar la roba, calçat, materials escolars, lúdics, per fer les
inscripcions a escoles i recursos formatius; per fer totes aquestes gestions quan cal anar a les
botigues o a les institucions corresponents es fan servir, si cal, els vehicles del centre.
Es proposa la contractació d’una empresa externa per a la prestació del servei de conducció
dels vehicles del centre quan els desplaçaments s’hagin de fer amb infants i/o adolescents.
Per dur a terme aquest servei és necessita 2 conductors a jornada completa.
El personal encarregat de prestar el servei, haurà de disposar del permís de conduir en vigor
de classe B, d’ acord amb la normativa vigent.
Codi/s CPV corresponent/s a l’objecte del contracte:
60130000-8 Serveis especials de transport de passatgers per carretera.
Avinguda del Paral·lel, 50-52
08001 Barcelona
Tel. 93 483 10 00
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Classificació empresarial que s’exigeix als participants
Grup R, subgrup 1, categoria 1/A
Aquesta classificació és la prevista legalment per acreditar alternativament la solvència
econòmica financera i tècnica per als serveis especials de transport de passatgers per
carretera. La categoria també és la prevista legalment per a l’import del contracte.
Criteris de solvència tècnica o professional i econòmica i financera
Solvència econòmica
Xifra anual de negocis referida al millor exercici dels 3 darrers igual o superior a l’import del
contracte: 68.624,64 €
Solvència tècnica
Import mínim de l’anualitat de major execució (d’entre les 3 anteriors de l’empresa licitadora),
en serveis d’igual o similar naturalesa: 68.624,64 €
Si es tracta d’una empresa amb una antiguitat inferior a 5 anys: títols acadèmics i professionals
de l’empresari i dels directius de l’empresa i, en particular, del responsable o responsables de
l’execució del contracte, així com dels tècnics encarregats directament de la mateixa, sempre
que no s’avaluïn com un criteri d’adjudicació.
Aquests requisits de solvència no perjudiquen la concurrència i afavoreixen la presentació de
PIMES i entitats socials.
Concreció de mitjans materials i personals (addicionals a la solvència)
No escau concreció de condicions.
Certificats de qualitat i/o de gestió mediambiental, si s’escau
No escau acreditació de certificats de qualitat i/o de gestió mediambiental.
Lots
En informe a banda es justifica que la prestació d’aquest servei no és susceptible de dividirse en lots
Elecció del procediment
La DGAIA considera que el procediment més adequat per dur a terme per la contractació
d’aquest servei és la convocatòria d’un procediment obert, que permet la màxima
concurrència.
Criteris d’adjudicació
La puntuació dels criteris d’adjudicació s’establirà en un màxim de 100 punts, els quals
quedaran distribuïts de la manera següent:
Tots els criteris són quantificables automàticament:
1. Oferta econòmica: (Puntuació màxima 51 punts)
L’oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació.
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La resta d’ofertes rebran una puntuació proporcional a la més econòmica, d’acord amb la
fórmula següent:
PUNTUACIÓ = oferta més econòmica x puntuació màxima
Oferta
La fórmula escollida per valorar el preu permet atorgar la màxima puntuació a l’oferta més
econòmica i no distorsiona amb grans diferències de puntuació ofertes econòmiques
properes.
2. Destinació del major percentatge del preu del contracte a salaris del personal
adscrit al servei (màxim 25 punts)
L’empresa que presenti el major percentatge obtindrà la màxima puntuació i la resta
d’empreses es valoraran de forma proporcional, segons la fórmula següent:
PUNTUACIÓ = percentatge ofert x puntuació màxima
major percentatge
L’elecció del criteri es justifica com a clàusula social que afecta a la qualitat del servei, atès
que les condicions laborals més favorables repercuteixen en la fidelització del personal
assignat i un millor coneixement del servei repercuteix en la seva qualitat.

3. Pla de cobertura de contingències del personal (màxim 15 punts).
Cobertura per contingències extraordinàries o habituals urgents (baixes no programades,
inassistències...) en un temps màxim:
Fins a 1 hora 30 minuts: 15 punts
D’1 hora 31 minuts fins a 3 hores: 5 punts
S’estableix valorar la major rapidesa en la cobertura del servei atès la incidència que té la
manca del servei de conducció en el funcionament del centre ja que obligaria a dedicar un/a
educador/a a cobrir el servei.

4. Pla de formació (Puntuació màxima 9 punts)
(Per a la valoració d’aquest apartat caldrà acompanyar l’oferta (annex 1), amb l’annex 1.1.
Oferta de formació, indicant el nom, el contingut i les hores dels cursos. No es valorarà les
hores de formació ofertes a l’annex 1 sinó van acompanyades de l’annex 1.1. Oferta de
formació, degudament emplenat i signat.)
Programa anual de formació específica del personal implicat en el servei directe al centre (fins
a 9 punts):
 Hores d’assistència i aprofitament a cursos de conducció de vehicles de manera
eficient i sostenible (fins a 3 punts):
- > 0 hores < 5 hores : 0,50 punts
- > 5 hores < 9 hores : 1,50 punts
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- > 9 hores:

3 punts

En cas de no oferir cap hora de formació: 0 punts.


Hores d’assistència i aprofitament a cursos de formació en manteniment de vehicles
(fins a 3 punts):
- > 0 hores < 5 hores : 0,50 punts
- > 5 hores < 9 hores : 1,50 punts
- > 9 hores:
3 punts
En cas de no oferir cap hora de formació: 0 punts.



Hores d’assistència i aprofitament a cursos de conducció segura (fins a 3 punts):
- > 0 hores < 5 hores : 0,50 punts
- > 5 hores < 9 hores : 1,50 punts
- > 9 hores:
3 punts
En cas de no oferir cap hora de formació: 0 punts.

S'estableix valorar la formació del personal ja que incideix directament en la qualitat i
seguretat del servei.
Ofertes anormalment baixes
Es considerarà una oferta incursa en presumpció d’anormalment baixa, als efectes de l’article
149 de la LCSP, quan la puntuació obtinguda pels criteris d’adjudicació que no són preu se
situï un 15% per damunt de la mitjana aritmètica de les puntuacions dels conceptes esmentats
del conjunt de totes les ofertes rebudes, i que, al mateix temps, la seva oferta econòmica
estigui per sota de la mitjana aritmètica de les ofertes econòmiques en un percentatge superior
al 10%.
Així mateix, podrà ser considerada oferta anormalment baixa quan el preu del servei ofert sigui
inferior als costos salarials mínims per categoria professional, segons Conveni col·lectiu de
treball del sector d'oficines i despatxos de Catalunya per als anys 2019-2021 (codi de conveni
núm. 79000375011994) més els costos derivats de la legislació vigent d’obligatori compliment
en matèria laboral, de seguretat social, i de seguretat i salut en el treball.
Termini d’execució
Des del dia 1 de gener del 2022, o a partir de 5è dia laborable a comptar des de l’endemà de
la data de signatura del contracte si fos posterior, fins al dia 31 de desembre de 2022.
Justificació de la possibilitat de pròrroga
El contracte es planteja prorrogable a 4 anys més per motius d’interès públic i atès que és un
servei que s'ha de prestar de forma continuada al llarg del temps. Amb això es pretén, d’una
banda afavorir la competència, ja que es preveu que hi haurà més empreses del sector que
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estaran interessades en presentar oferta i, d’altra banda, que l'empresa que sigui finalment
adjudicatària pugui assolir uns coneixements durant l'execució del contracte que repercuteixin
en millores en la prestació del servei.
Previsió de modificacions
No es preveuen modificacions
Revisió de preus
No aplica.
Condicions especials d’execució
Per tal d’aplicar la mesura prevista a l’article 202.2 de la LCSP de foment de la igualtat entre
homes i dones en el treball, s’estableix com a condició especial d’execució la no utilització de
llenguatge sexista en cap document escrit ni visual relacionat amb el contracte.
Aquesta condició especial d’execució respon a allò previst a l’article 10 de la Llei 17/2015, de
21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, que estableix que les administracions
públiques han de procurar d'incloure clàusules socials en els plecs o documents que regeixen
les contractacions amb la finalitat de promoure la igualtat de tracte.
També constitueix condició especial d’execució que l’empresa adjudicatària garanteixi a les
persones adscrites a l’execució del contracte, durant tota la seva vigència, l’aplicació i
manteniment de les condicions laborals que estableixi el conveni col·lectiu sectorial aplicable,
així com el cobrament puntual de les retribucions. Aquesta condició especial d’execució
s’estableix per garantir els drets socials dels treballadors adscrits a la prestació del contracte.
Pressupost i Valor estimat del contracte (VEC)
El pressupost desglossat del contracte és:
Pressupost del contracte

Import sortida
(IVA exclòs)

IVA

Import IVA

83.035,81 €

68.624,64 €

21%

14.411,17 €

Import màxim de les pròrrogues previstes (sense IVA): 274.498,56 €
Import màxim opcions/modificacions previstes (sense IVA): 0,00 €
Valor estimat del contracte (IVA exclòs) : 343.123,20 €
Certificats de qualitat i/o de gestió mediambiental, si s’escau
No escau acreditació de certificats de qualitat i/o de gestió mediambiental.
Cessió de contracte
Es permet la cessió de contracte d’acord amb l’art. 214 LCSP.
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Subcontractació
No es permet la subcontractació de cap part del contracte.
Conveni aplicable. Subrogació de personal
El Conveni col·lectiu de treball del sector d’oficines i despatxos de Catalunya per als anys
2019 - 2021 (Codi de conveni núm. 79000375011994) no preveu l’obligació de subrogar el
personal, tot i que és recomanació de la unitat promotora poder continuar comptant amb els
serveis dels/de les treballadors/es que actualment presten el servei.
Compliment de la LOPD
Prestació sense accés a dades de caràcter personal, amb risc d’accedir involuntàriament a
dades de caràcter personal. El present contracte té per objecte la prestació del servei de
conducció dels vehicles del Centre d’Acollida Mare de Déu de la Mercè, de Tarragona,
dependent de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, aquest servei no
comporta accés a dades de caràcter personal dels infants i/o adolescents residents perquè la
normativa del centre és molt restrictiva en aquest àmbit, però si que comporta risc d’accés.

Ester Sara Cabanes i Vall
Directora General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
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