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Procediment: N488 Contractació de serveis
Expedient: 38313/2018

Document: 67599/2019

PROPOSTA D’INICI D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
Àmbit de gestió:

Polítiques de Cicle de Vida, Habitatge i Esports

Servei:

Mediació i Convivència

1. Denominació del contracte
Prestació del Servei de Mediació i Convivència
2. Necessitats a satisfer i descripció de l’objecte del contracte
L’objecte del contracte és la prestació del Servei de Mediació i Convivència, servei que
ofereix a la ciutadania l’oportunitat de gestionar els seus propis conflictes, les situacions
relacionades amb el civisme i que, en un darrer terme, afecten a la cohesió social.
Les nostres comunitats són dinàmiques, estan subjectes a canvis constants. La mobilitat
de la població, els canvis demogràfics, els nous hàbits, les cultures que s’incorporen a la
nostra societat, els desplegament de les noves tecnologies... Tots aquests factors, entre
d’altres, són una mostra dels canvis als quals s’enfronta constantment la ciutadania.
Aquests canvis poden provocar temor davant de la incertesa i el desconeixement.
La missió d’aquest servei és oferir eines perquè siguin els mateixos veïns i veïnes els que
gestionin les seves dificultats i siguin els i les protagonistes dels seus canvis. Vol
proporcionar instruments i recursos perquè la ciutadania posi en pràctica les seves
capacitats per resoldre els conflictes i siguin partícips de la construcció d’una societat
cohesionada.
D’aquesta manera, l’Ajuntament ofereix un servei que promou l’autonomia, el
reconeixement i la participació de la seva ciutadania en el procés de gestió de conflictes.
És des d’aquí que el Ple Municipal, en sessió de 28 d’abril de 2014, va aprovar
definitivament el Reglament del Servei de Mediació Comunitària. En aquest reglament es
defineix com un servei municipal que l’Ajuntament posa a disposició de les persones
usuàries els mitjans humans i materials necessaris per a dur a terme un procediment no
jurisdiccional de prevenció i resolució de conflictes, de caràcter voluntari i confidencial,
adreçat a que les persones gestionin per elles mateixes la solució dels conflictes mutus
que els afecten, amb l’assistència d’una o dues persones mediadores. La mediació
comunitària té per finalitat facilitar les relacions entre les persones evitant els procediments
de caràcter contenciós i fomentar, en conseqüència, la cohesió social i l’augment de la
qualitat de vida.
Així doncs, els objectius del servei municipal són dos:
1.- Mitjançar en els conflictes veïnals i comunitaris, en aquelles matèries de la seva
competència.
2.- Prevenir els conflictes mitjançant l’extensió en el municipi de la cultura de la mediació.
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En relació al fonament legal i el marc normatiu del servei, el trobem desenvolupat a
l’article 159.3 del Decret català 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis de les entitats locals. L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
assumeix com a propi el Servei de Mediació Comunitària, que es regirà pel Reglament del
Servei, interpretat d’acord amb el marc normatiu d’aplicació i, en especial, la Llei estatal
5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils, i la Llei catalana
15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, desenvolupada pel Decret
català 135/2012, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el seu reglament.
El primer objectiu del reglament es treballa a partir de les sol·licituds de mediació entre
dues o més parts que han arribat al servei, derivades per altres serveis i recursos
municipals, o bé sol·licitats directament per part de la ciutadania.
Des de l’any 2013 l’evolució de l’entrada de casos al servei ha estat la següent:







Any 2013: 13 (servei iniciat al mes d’octubre)
Any 2014: 55
Any 2015: 79
Any 2016: 71
Any 2017: 63
Any 2018: 118

Per donar resposta al segon objectiu del reglament el servei lidera, en alguns casos, i en
altres col·labora, en projectes municipals. Alguns exemples són el Pla Local d’Inclusió
Social del Monestir-Sant Francesc, el projecte “Molt més que viure, conviure”, el “Pacte per
la Nit”, etc.
A nivell intern, el Servei de Mediació està sota el marc del PAM (Pla d’Actuació Municipal)
document que fixa les prioritats d’aquest mandat 2015-2019. És el principal instrument de
planificació estratègica per orientar l’acció de govern i està dividit en quatre grans àmbits
d’actuació:





Cultura In-novadora.
Progrés Social
Entorn Urbà
Desenvolupament econòmic.

D’aquests quatre àmbits es desprèn la línia estratègica “Civisme i Cohesió Social”, que
treballa pel respecte i la convivència, fomentant pràctiques cíviques per una convivència
respectuosa a la ciutat i per una co-responsabilitat i implicació ciutadana, incentivant la
coresponsabilitat a través de la implicació ciutadana en la gestió de l’espai públic.
A nivell econòmic i tècnic, el servei té signat un conveni amb la Diputació de Barcelona, on
les dues institucions col·laboren en el marc del “Programa de suport als ens locals per a
l’impuls dels serveis de mediació ciutadana”. Aquesta actuació es concreta en què l’ens
local posa a disposició de la ciutadania un servei de mediació per a la resolució alternativa
de conflictes i, la Diputació, ofereix suport econòmic i tècnic per impulsar aquest servei.
Per totes aquestes necessitats és indispensable donar continuïtat al treball iniciat fa uns
anys en la línia de facilitar les relacions entre les persones evitant els procediments de
caràcter contenciós i fomentar, en conseqüència, la cohesió social i l’augment de la
qualitat de vida de la ciutadania de Sant Cugat del Vallès.
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3. Codi CPV i descripció
75200000-8. Prestació de serveis per a la Comunitat. Inclòs en l’Annex IV de la Ley de
LCSP.
4. Divisió lots
La divisió en lots no està justificada en aquest cas, atès que el plec dóna resposta als dos
objectius que té el Servei de Mediació:
1.- Mitjançar en els conflictes veïnals i comunitaris, en aquelles matèries de la seva
competència.
2.- Prevenir els conflictes mitjançant l’extensió en el municipi de la cultura de la mediació.
És fa impossible aquesta divisió perquè això podria comportar una pèrdua de la qualitat
del servei si més d’una empresa hagués de treballar de manera independent cadascun
dels objectius, quan, des de l’experiència d’aquests anys, hem pogut constatar que moltes
vegades s’han de treballar conjuntament per donar una resposta de qualitat a la
ciutadania. No té sentit que siguin diferents equips professionals els que treballin de
manera independent els dos objectius del servei.
Així que la divisió podria suposar un risc per a la correcte execució del contracte, en
implicar la necessitat de coordinar l’execució de diferents prestacions, qüestió que es
podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de
contractistes.
5. Només per a contractes de serveis: Justificació de que l’Ajuntament no disposa de
mitjans propis per a satisfer l’objecte del contracte.
El Servei de Mediació ha de ser d’accés universal amb horaris molt flexibles (matí, migdia,
tarda, nits i caps de setmana) per tal de donar la possibilitat a tothom de fer-ne ús. De la
mateixa manera, aquesta flexibilitat permet valorar in situ les problemàtiques que arriben al
servei. Per tant, aquesta flexibilitat i disponibilitat va més enllà de l’horari habitual d’una
administració local.
6. Durada del contracte
a. Durada inicial: 3 anys
b. Nombre pròrrogues previst: 1 anualitat.
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7. Pressupost base de licitació
a. Pressupost
i. En cas de divisió per lots, omplir l’Annex 1.
ii. En cas de preu del contracte amb part variable i preus unitaris, omplir l’Annex 2.
Concepte

Import anual

Preu base de licitació
IVA (10%)
Total

Import total
(Sense pròrrogues ni modificacions)

40.000 €

120.000 €

4.000 €

12.000 €

44.000 €

132.000 €

8. Modificacions del contracte: Descripció i import
a. Descripció: Per un augment del 5% de les sol·licituds rebudes respecte l’any 2018, que
han estat 118. Es valorarà l’evolució trimestral del servei per veure si aquest augment
es compleix. Les dades trimestrals de 2018 han estat:
- 1r trimestre: 22 sol·licituds.
- 2n trimestre: 24 sol·licituds.
- 3r trimestre: 37 sol·licituds
- 4art trimestre: 35 sol·licituds.
Import: 24.000€
En cas de modificació del contracte el preu que es determinarà serà el preu hora que
ofereixi l’adjudicatari.
9. Valor estimat del contracte (VEC)
El valor estimat del contracte és 184.000€, sense incloure l'IVA. Aquesta xifra inclou
l’import total amb que podria ser retribuïda l’empresa contractista, incloent les possibles
pròrrogues i modificacions, entre d’altres conceptes, d’acord amb la previsió de l’article
101 de la LCSP.
Import període inicial del contracte (sense IVA)

120.000 €

Import pròrrogues (sense IVA)

40.000 €

Import modificacions (sense IVA)

24.000 €

Possibles opcions eventuals (sense IVA) *
Total VEC

€
184.000 €

*Per a concessions de serveis, concessions d’obres i concursos de projectes, consultar l’art. 101.3
LCSP.

10. Aplicació pressupostària
Pressupost 2020: 44.500€
Pressupost 2021: 44.500€
Pressupost 2022: 44.500€
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11. Subcontractació amb tercers de la realització parcial de la prestació
Es permet la subcontractació de conformitat amb l’art. 215 de la LCSP:
Sí
No
Les tasques crítiques que no poden ser objecte de subcontractació són
Les tasques enumerades són considerades crítiques perquè
.

.

12. Solvència
a. Solvència econòmica financera que s’exigeix a l’empresa
Requisit 1: Volum anual de negocis del licitador que, referit a l’any de major volum de
negoci dels tres últims disponibles (en funció de les dates de constitució, o d’inici
d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes) haurà de ser com a mínim
una vegada i mitja l’import anual sense IVA.
Requisit 2: En cas de no poder acreditar-ho, la solvència econòmica financera
s’acreditarà mitjançant una assegurança de responsabilitat civil per riscos
professionals vigent fins la finalització del termini de presentació d’ofertes i per import
no inferior al valor estimat del contracte. Caldrà aportar el compromís de la seva
renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota
l’execució del contracte.
i. Es considera adequat oferir aquests dos requisits de solvència financera atès
que es vol promoure que les petites i mitjanes empreses, així com els autònoms
es puguin presentar en aquest procés de contractació.
b. Solvència tècnica que s’exigeix a l’empresa
Principals serveis realitzats en els darrers 5 anys, que siguin de la mateixa
naturalesa que l’objecte del contracte i que inclogui import, dates i el
destinatari, públic o privat. Els serveis s’acreditaran mitjançant certificats
expedits per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector
públic; o quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat
expedit per aquest i/o una declaració de l’empresari contractant.
 Experiència de l’equip professional en la prestació de serveis de mediació
comunitària municipals. Mínim, 1 any d’experiència en els darrers 3 anys.
Aportar el currículum professional, amb detall a l’experiència professional,
acompanyat dels corresponents documents acreditatius: informe de vida
laboral, certificats emesos per les empreses on han treballat.
 El personal adscrit al Servei de Mediació i Convivència, ha d’estar en
possessió d’una titulació universitària i formació d’especialització en mediació
i resolució de conflictes homologada segons l’Ordre JUS/428/2012 de la
Generalitat de Catalunya, i en compliment de l’article 3.1 de la Llei 15/2009,
del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, que estableix qui pot
exercir com a mediador o mediadora, als efectes d’aquesta Llei.
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13. Criteris d’adjudicació
a. Criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor. Fins a 50 punts.
Projecte organitzatiu del Servei: 32 punts
Contextualització del projecte a la realitat del municipi. Adequació a les
polítiques i serveis de la ciutat.
Descripció i funcionament del servei.
Metodologia de la prestació del servei.
Concepte de mediació comunitària, àmbits d’actuació, models d’intervenció,
accions concretes.
Concepte de convivència, àmbits d’actuació, models d’intervenció i accions
específiques en el marc de la gestió de la convivència.
Concepte de prevenció i promoció.
Calendari de les accions a desenvolupar. Temporalització.
Recursos humans adscrits al Servei i coordinacions: 6 punts.
Estructura funcional de tot el personal adscrit al Servei.
Sistema de suplències.
Coordinació externa de l’empresa amb l’Ajuntament.
Qualitat del Servei: 4 punts.
Presentació de propostes innovadores que millorin la qualitat del Servei. 4
punts. Es tindrà present que:
a.- En casos d’alta complexitat, s’incorpori un reforç a la gestió dels casos.
b.- En situacions que ho requereixin, es pugui comptar amb un supervisor
expert en la temàtica objecte de la consulta.
c.- Altres fórmules que augmentin la qualitat en la prestació.
Pla d’avaluació del Servei: 4 punts.
El Servei és avaluat mitjançant diferents tècniques i a través dels indicadors
següents:
a.- Enquesta a les persones usuàries.
b.- Informe trimestral de seguiment i avaluació de la gestió del servei
c.- Memòria anual.
d.- Coordinacions mensuals entre l’Ajuntament i l’empresa adjudicatària.
e.- Informes trimestrals de l’estat del Servei.
-

Es valorarà la innovació i la millora en les propostes que tinguin per objectiu
avaluar el Servei de Mediació. 4 punts.

Propostes de difusió del Servei: 4 punts.
Propostes innovadores que serveixin per arribar a difondre al màxim de
població l’existència i beneficis del Servei de Mediació. 4 punts.
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b. Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules. Fins a 50 punts.
b.1.- Oferta econòmica: fins a 25 punts.
Es valorarà la oferta pel preu unitari màxim establert de 22,98 €/hora.
S’assignarà la màxima puntuació al licitador que ofereixi el preu més baix i els punts
corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran aplicant la següent fórmula:
Puntuació = Màxim de punts (25) x (oferta més econòmica / oferta considerada)
b.2.- Compromís de millora del salari segons el conveni de referència dels
professionals adscrits al Servei: 15 punts.
S’assignarà la màxima puntuació al licitador que ofereixi el preu/hora més elevat als
treballadors/es a adscriure al contracte. El salari a millorar és el de 13.94€/hora, que
està reflectit a l’indicador “salari segons conveni” recollit a l’informe tècnic de justificació
del pressupost de licitació i valor estimat del contracte, dins de l’apartat “Quadre resum
del càlcul preu/hora”. Es prendrà com a referència la categoria C, diplomats, apartat
Cicle Continuat del Conveni Col·lectiu de Catalunya d’acció social amb infants, joves,
famílies i d’altres en situació de risc per als anys 2013-2018.
Els punts corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran aplicant la següent fórmula:
Puntuació = Màxim de punts (15) x (oferta considerada / oferta més econòmica)

b.3.- Pla de formació adreçat al personal professional adscrit al Servei:10 punts.
S’assignarà la màxima puntuació al licitador que ofereixi més hores de formació al
personal adscrit al servei. Aquesta formació ha d’estar vinculada a l’objecte del
contracte. Els punts corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran aplicant la següent
fórmula:
Puntuació = Màxim de punts (10) x (oferta considerada / oferta amb més hores)

D’acord amb l’art. 145 de la LCSP, es considera justificat emprar els criteris d’adjudicació
anteriors atès que es contempla la qualitat de la prestació del servei, les
característiques innovadores, el disseny universal d’accions, així com la millora de
les condicions salarials dels professionals adscrits al servei.
14. Assegurances
Suma assegurada pòlissa de responsabilitat civil: 30.000 €.
S’exigeix assegurança a tot risc de la construcció:
Sí
No

15. Forma de pagament
Mensual
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16. Condicions especials d’execució del contracte de caràcter social, ètic,
mediambiental o d’altres, d’acord amb l’art. 202 de la LCSP.
Es considera procedent aplicar una condició de tipus Socials i/o d’ocupació, que consistirà
a aportar un Pla de Conciliació.
L’empresa contractista aportarà el Pla de Conciliació que aplicarà en l’execució del
contracte per garantir mesures de caràcter econòmic o assistencial que facilitin l’atenció de
menors i persones dependents, o bé mesures de caràcter laboral com ara la reducció de
jornada, excedències, llicències o permisos parentals, horaris flexibles, adaptació o
reassignació de serveis i horaris en funció de les necessitats.
17. Revisió de preus
De conformitat amb l’art. 103 de la LCSP, escau la revisió de preus en aquest contracte:
Sí
Fórmula aplicable:
No
18. Termini de garantia
Des de la finalització del contracte, 1 mes.
19. Responsable municipal del contracte
Càrrec: Anna Ugencio Vega. Tècnica de Ciutadania.
20. Procediment de licitació
El procediment pel qual es regirà la licitació és el procediment Obert.
El motiu pel qual la licitació es desenvolupa segons aquest procediment és que d’acord
amb l’article 159 de la LCSP, els òrgans de contractació podran acordar la utilització d’un
procediment obert en els contractes d’obres, subministraments i serveis quan el valor
estimat del contracte sigui superior a 100.000€.
21. Proposta de vocals tècnics de la Mesa de Contractació
En cas
a
-

de no haver funcionaris de carrera o laboral fix: Es proposa com a membre de la Mesa
Anna Soler Farran, Cap de la Secció de Ciutadania.
Marta Pla de los Ríos, Tècnica de Ciutadania.
Anna Ugencio Vega, Tècnica de Ciutadania.

Tot i no ser personal funcionari de carrera ni laboral fix, atès que són el personal tècnic que
està vinculat a la temàtica de la mediació i gestió de conflictes, perquè és a la Secció de
Ciutadania on està ubicat aquest Servei.
22. Empreses convidades en els procediments de licitació amb negociació i negociats
sense publicitat
a. Nom empresa:
NIF:
Adreça:
Telèfon:
Correu-e:
Persona de contacte:
Motius o criteris aplicats per a la seva selecció:
b. Nom empresa:
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NIF:
Adreça:
Telèfon:
Correu-e:
Persona de contacte:
Motius o criteris aplicats per a la seva selecció:
23. Projecte tècnic d’obres
Data aprovació definitiva:
Òrgan que ha aprovat el projecte:
S’adjunta a l’expedient:
Document d’aprovació segellat
Certificat negatiu emès per l’Oficina d’Atenció Ciutadana conforme no s’han presentat
al·legacions al projecte
24. Per a contractes de subministrament: Lloc i data de lliurament dels bens

25. Per a contractes de serveis i concessions de serveis que comportin prestacions
directes a la ciutadania d’acord amb l’art. 312 de la LCSP
Data d’aprovació del Règim Jurídic d’Establiment del Servei: Reglament del Servei de
Mediació Comunitària, aprovat definitivament en la sessió de 28 d’abril de 2014.
26. Especial per a contractes de concessió de serveis
a. Retribució del concessionari:
.
Indicar l’import del preu o compensació municipal o les tarifes, adjuntant el llistat de les
que estiguin vigents.
b. Import mínim del cànon concessional:

€ anuals.

F_GRPFIRMA_TÈCNIC/A

F_GRPFIRMA_CAPS

Signat digitalment per:
Tècnica de Ciutadania
Anna Belen Ugencio
09-07-2019 12:05

Signat digitalment per:
Cap de la Secció de Ciutadania
Cristina Recasens Vert
11-07-2019 13:11
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Annex 1
Preu del contracte en cas de divisió per lots
Lot 1

Import anual

Import total

Preu base de licitació:

€

€

Import de l’IVA:

€

€

Total:

€

€

Lot 2

Import anual

Import total

Preu base de licitació:

€

€

Import de l’IVA:

€

€

Total:

€

€
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Annex 2
Preu del contracte en cas de part variable amb preus unitaris
El preu total del contracte és estimatiu, atès que hi ha una part dels treballs a desenvolupar que
són de caràcter variable, a realitzar en funció de les necessitats de l’Ajuntament, sense que en
aquest cas hi hagi obligació d’esgotar el crèdit reservat a l’efecte per a la part variable.
Preu base de licitació
Part fixa

Import anual

(

Import total
anys de contracte)

Preu base de licitació:

€

€ * (veure peu de pàgina)

Import de l’IVA:

€

€

Total:

€

€

Import anual

Import total
3 anys de contracte

Preu base de licitació:

40.000 €

120.000 €

Import de l’IVA:

4.000 €

12.000 €

Total:

44.000 €

132.000 €

Part variable

Total
part fixa + part variable

Import anual

(

Import total
anys de contracte)

Preu base de licitació:

€

€

Import de l’IVA:

€

€

Total:

€

€

Preus unitaris màxims
A continuació s’estableixen els preus unitaris màxims dels serveis que seran requerits en funció
de les necessitats de l’Ajuntament i liquidats amb càrrec a la part variable del contracte:
Descripció
Per donar resposta als dos objectius
que té el Servei i que estan recollits en
el seu reglament:
1.- Mitjançar en els conflictes veïnals i
comunitaris, en aquelles matèries de la
seva competència.
2.- Prevenir els conflictes mitjançant
l’extensió en el municipi de la cultura de
la mediació

Preus unitaris màxims (IVA no inclòs)

22,98 €

El licitador presentarà oferta pel preu base de licitació corresponent a la part fixa* i pels preus
unitaris màxims establerts, d’acord amb el model de proposició de l’Annex 2 del PCAP.
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