INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I CONVENIÈNCIA DE CONTRACTAR
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT, EL SERVEI DE PODOLOGIA, SENT
L’OBJECTE DEL CONTRACTE DONAR SERVEI EN L’ESPECIALITAT MÈDICA DE LA
PODOLOGIA A LES PERSONES DE MÉS DE 65 ANYS QUE HO NECESSITIN

La participació ciutadana és un dels eixos de les polítiques de govern obert que tenen com a objectiu
millorar la transparència de les administracions públiques, reduir la distància entre la ciutadania i els
seus representants polítics i incorporar el coneixement que genera la societat civil a les polítiques
públiques per fer-les eficaces i eficients.
A Sant Vicenç dels Horts, des de fa uns anys s’estan duent a terme processos participatius per
barriades, un d’aquests processos ha estat realitzat al barri de La Vinyala – Poble Nou, una de les
propostes que van sorgir d’aquest procés va ser la necessitat de comptar amb un servei de podologia
per a persones de més de 65 anys que resideixin al barri esmentat.
Vista la necessitat sorgida del procés participatiu realitzat al barri de La Vinyala – Poble Nou i que
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts no pot realitzar de forma directa aquest servei, sent per
aquest motiu que aquesta administració pública es veu en la necessitat de formalitzar un contracte
per a dur a terme el servei de podologia.
L’objecte d’aquest contracte és donar servei en l’especialitat mèdica de la podologia a les persones
de més de 65 anys que ho necessitin, mitjançant el contracte, que tindrà una durada 2 anys, amb
possibilitat de pròrroga d’un any més.
Tenint en compte aquesta necessitat per al compliment dels fins d’interès general de l’Ajuntament de
Sant Vicenç dels Horts i la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer aquestes necessitats que
te el col·lectiu de la gent gran la barriada La Vinyala – Poble Nou, de poder millorar la seva qualitat de
vida, disposant d’un servei de podologia a les instal·lacions del Casal d’Avis de La Vinyala.
Un cop es constata que l’Ajuntament no disposa de mitjans ni recurs tècnics adients per realitzar
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aquestes actuacions, motiu pel qual cal procedir a l’auxili mitjançant la contractació amb tercers, tot
d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de despesa, i amb total respecte als
principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte.
L’execució independent dificulta l’execució tècnica per la naturalesa de l’objecte del contracte

Es pot verificar a www.svh.cat/cove
d99e9cfc-5615-4ce8-bb16-84a7b6336bb7

Per la naturalesa de les prestacions a contractar, no és possible entendre aquestes com una
realització i aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma
independent. A més, en el cas de divisió en lots, caldria exigir una coordinació i planificació global dels
treballs per a una correcte execució global de les prestacions que resultaria desproporcionada per a
les finalitats d’interès públic que es persegueixen en l’execució d’aquestes. Per tant queda justificat la
no divisió de l’objecte del contracte en lots, al no poden ser executades les prestacions a contractar
de forma independent sense menyscabar la correcte execució dels treballs i una correcte assignació
dels recursos públics proporcionals a la finalitat requerida.
En compliment del que estableix l’article 116 en relació a l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
Un cop analitzat el valor estimat del contracte, que és de 24.259,95€, es proposa la contractació
mitjançant procediment obert no harmonitzat, segons el que disposa l’article 131 de la LCSP.
Es sol·licita Informe d’Intervenció on es constati l’existència de crèdit suficient per a dur a terme
aquesta despesa, en l’any en curs i el compromís per als futurs exercicis pressupostaris.
Es valora com a criteris subjectius assumir l’organització del servei, la planificació de les sessions, el
temps mig dedicat a cada pacient i la metodologia que son eines fonamentals per a dur a terme un
bon servei de podologia per aquest motiu, aquests elements estan puntuats amb 30 punts.
L’avaluació del servei mitjançant enquestes de satisfacció de l’usuari i un informe anual del servei és
una eina important per saber el grau de satisfacció i les possibles millores que s’han de realitzar al
servei per aquest motiu aquest apartat esta puntuat amb 15 punts.
Es valora com a criteris objectius del contracte el preu pel qual se oferirà el servei, ja que s’han de
tenir presents sempre els principis que de regir l’Administració Pública com son els d’economia
eficàcia i eficiència de l’Administració i efectuar el servei objecte del contracte, per aquest motiu
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l’oferta econòmica del contracte es puntuarà amb 45 punts.
També és important pel que fa al servei d’organització del mateix, la planificació de les sessions i la
metodologia de les mateixes, ja que es pot estalviar temps en la realització d’aquest servei, i
d’aquesta forma poder atendre més pacients en el mateix període de temps, aconseguint una major
eficiència i gestió del servei, obtenint un benefici dels usuaris en forma de més tractaments en el
mateix espai temporal.

La finalitat del contracte és oferir el servei de Podologia a la gent gran del Barri La Vinyala i Poble
Nou, aquesta finalitat s’ha d’aconseguir de la forma més eficient possible, respectant sempre la
qualitat del servei i per això és important l’economització del temps empleat en els processos dels
tractaments podològics.
És important valorar la relació qualitat/preu, també es considera important l’experiència en la matèria
del professional que farà efectiu el servei i es valorarà amb un total de 10 punts. El fet de valorar
l’experiència professional per tal d’aconseguir una millor qualitat del servei i /o rendiments ja que
aportarà més coneixements tècnics i experiència i una millor qualitat i eficàcia tècnica.
Si ens centrem en la podologia geriàtrica, que és la que ens ocupa en aquest cas i que és
l’especialitzada en els peus de les persones grans, és molt recomanable que aquesta especialitat de
la podologia sigui realitzada per professionals amb una experiència òptima per dur a la pràctica
aquest servei, tenint present la sensibilitat de les persones tractades.
L’experiència professional de la persona que realitza el servei és important donat que la podologia
engloba els següents aspectes:


Promoció de la salut integral



Prevenció d’afeccions i deformitats del peu.



Donar respostes mitjançant tècniques i tractaments adequats

Pel que fa a la solvència economico-financera, les condicions seran:
La disposició d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals, vigent fins a la fi del termini
de presentació d’ofertes, per un import no inferior al valor estimat del contracte, amb l’aportació, a
més, del compromís de la seva renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva
cobertura durant tota l’execució del contracte. Aquest requisit s'entendrà acomplert pel licitador o
candidat que inclogui amb la seva oferta un compromís vinculant de subscripció, en cas de resultar
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adjudicatari, de l’assegurança exigida, compromís que ha de fer efectiu dins del termini de 10 dies
hàbils a què es refereix l’apartat 2 de l’article 150 de la LCSP.
L’acreditació d’aquest requisit s’ha d’efectuar per mitjà d’un certificat expedit per l’assegurador, en què
constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de l’assegurança, i mitjançant el
document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l’assegurança, en els
casos en què sigui procedent.

És sol·licita l’assegurança d’indemnització per riscos professionals per garantir respondre de forma
solvent a qualsevol contratemps que es produeixi en la posada en practica del servei.
L’objectiu d’aquesta assegurança es per garantir la bona execució de les tasques de la podòleg ja
que són assegurances de col·legis professionals orientades als professionals d’aquest sector.
Pel que fa als criteris de selecció relatius a la solvència tècnica o professional.
- Una relació dels principals serveis o treballs efectuats en els tres últims anys, de la mateixa o
similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte, l’import anual acumulat dels quals
l’any de més execució sigui igual o superior al 70 per cent de l’anualitat mitjana del contracte. Caldrà
indicar l’import, la data i el destinatari, públic o privat. S’acreditaran mitjançant certificats expedits o
visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari
sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat,
mitjançant una declaració de l’empresari, acompanyada dels documents en poder seu que acreditin
la realització de la prestació; si s’escau, aquests certificats els ha de comunicar directament a l’òrgan
de contractació l’autoritat competent.
- 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 d’aquesta. El servei ha de ser portat a terme per un diplomat/da en podologia o
diplomat/ada en infermeria amb possessió del diploma de l’especialitat de podologia.
Si el contractista és una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que tingui una antiguitat
inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s’ha d’acreditar mitjançant: 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 d’aquesta. El
servei ha de ser portat a terme per un diplomat/da en podologia o diplomat/ada en infermeria amb
possessió del diploma de l’especialitat de podologia.
L’objectiu de la justificació d’aquesta solvència tècnica o professional és garantir la professionalitat de
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l’especialista encarregat de dur a terme l’objecte del contracte, ja que és un fet de suma importància
que el servei es presti de la forma més correcte possible, per aquest motiu és sol·licita la capacitat
demostrable del professional que executarà el contracte, amb una experiència mínima de 3 anys que
garantiran la bona execució del servei que es licita.

El sentit d’haver acreditat aquest terme és que cal garantir que, qui hagi de prestar el servei
contractat, tingui suficients mitjans personals i materials per poder dur-ho a terme de forma correcta.

El tècnic municipal
Bartomeu Avellaneda Pernías
Departament de Gent Gran
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Sant Vicenç del Horts, a data de la signatura electrònica

AVELLANEDA PERNIAS,
BARTOLOME
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