Institut Municipal de Serveis Socials
València, 344 2a planta
08009 Barcelona
Telf. 93 291 88 01 - Fax 93 291 88 90

Expedient:
Contracte:

20190333
19000192

En relació al plec de clàusules administratives particulars que ha de regular l’adjudicació
del contracte de serveis de suport tècnic al desenvolupament i implementació del model de
gestió del canvi dels serveis socials i de suport metodològic a la planificació, la gestió de
recursos, la provisió de serveis i a la qualitat dels recursos i serveis de l’Institut Municipal
de Serveis Socials de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, amb un
pressupost base de licitació de 989.348,22 euros, IVA inclòs, s’emet el següent

INFORME

Primer.- L’objecte del contracte és la prestació de serveis de suport tècnic al
desenvolupament i implementació del model de gestió del canvi dels serveis
socials i de suport metodològic a la planificació, la gestió de recursos, la provisió
de serveis i a la qualitat dels recursos i serveis de l’Institut Municipal de Serveis
Socials de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible.
Segon.- El gerent de l’IMSS, a la vista de la memòria justificativa de data 5 de juliol de
2019 emesa per la Directora de Serveis d’Atenció Social Territorial i Comunitària
i el Director executiu de Gestió de Recursos i Provisió de Serveis i Qualitat,
determina la necessitat i idoneïtat del contracte i acorda la incoació de la
tramitació del corresponent expedient de contractació, en compliment de l’article
28 en relació amb l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), i amb càrrec als pressupostos
municipals dels anys 2020 i 2021. L’autorització o realització del contracte es
subordina als crèdits que autoritzin els respectius pressupostos municipals.
Tercer.- Pel que fa a la tipificació del contracte, l’article 17 de la LCSP estableix que
s’entén per contractes de serveis aquells l’objecte dels quals són prestacions de
fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a l’obtenció d’un
resultat diferent d’una obra o subministrament, inclosos aquells en què
l’adjudicatari s’obligui a executar el servei de manera successiva i per un preu
unitari.
Es tracta d’un contracte administratiu que, d’acord amb l’article 25 de la LCSP,
s’ha de regir, quant a la seva preparació, adjudicació, efectes, modificació i
extinció, per la LCSP i la normativa administrativa de desenvolupament.
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El contracte no es divideix en lots, d’acord amb els motius que s’exposen en la
memòria justificativa emesa per la Directora de Serveis d’Atenció Social
Territorial i Comunitària i el Director executiu de Gestió de Recursos i Provisió de
Serveis i Qualitat, conforme a la previsió de l’article 99.3.b) de la LCSP.
Quart.-

El present contracte es troba subjecte a regulació harmonitzada, atès que el seu
valor estimat és superior a les quantitats determinades en l’article 22.1.c) de la
LCSP (750.000 euros quan es tracti de contractes que tinguin per objecte els
serveis socials i altres serveis específics enumerats en l’annex IV).

Cinquè.- En relació al procediment d’adjudicació, considerant l’import del pressupost net
de licitació, i d’acord amb el que preveu l’article 131 en relació amb els articles
156 i següents de la LCSP, es pot procedir a l’adjudicació del contracte
mitjançant procediment obert, tal com preveu la clàusula 5a del Plec de clàusules
administratives particulars (PCAP), permetent l’elecció d’aquest procediment la
màxima participació i publicitat.
Sisè.-

L’import del pressupost base de licitació d’aquest contracte s’ha establert en
989.348,22 euros, IVA inclòs, dels quals 817.643,16 euros corresponen a
pressupost net, i 171.705,06 euros a l’Impost sobre el valor afegit al tipus del 21
%, de conformitat amb la naturalesa de les prestacions.
Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva
autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin
els respectius pressupostos municipals.
El preu del contracte és determina per preu global.

Setè.-

El Valor Estimat (VE) del contracte, d’acord amb l’article 101 de la LCSP a
efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat és
d’1.798.814,96 euros, sense incloure l'IVA.

Vuitè.-

En la clàusula 3a del Plec de clàusules administratives particulars s’estableix que
la durada del contracte serà de 24 mesos comptadors a partir del dia 1 de gener
de 2020 o, si és posterior, a partir de la data d’inici de l’execució que es fixi en la
formalització del contracte. Així mateix, es preveu que la durada del contracte es
podrà prorrogar per acord de l’òrgan de contractació, fins a un màxim de 24
mesos. Atenent la previsió de l’article 29.2 LCSP, la pròrroga serà obligatòria per
a l’empresa si l’avís de pròrroga es comunica com a mínim amb dos mesos
d’anticipació a la data de finalització del contracte o de la pròrroga corresponent.
La durada del contracte, incloses les pròrrogues, no supera la prevista a l’article
29.4 de la LCSP.
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Novè.-

En aquest contracte, de conformitat amb l’article 77.1.b) de la LCSP, no és
necessària la classificació del contractista, sens perjudici de la solvència
econòmica i tècnica que s’exigeix.
Els criteris de solvència s’ajusten a allò que preveuen els articles 74 a 76 de la
LCSP. La clàusula 7a del PCAP estableix els requisits de solvència exigits per
poder optar a l’adjudicació del contracte.
Pel que fa als requisits de solvència tècnica o professional, d’acord amb la
previsió de l’article 90.3 de la LCSP, s’ha optat exigir l’acreditació d’una
experiència específica, coneixements i mitjans vinculats a les prestacions
objecte del contracte.

Desè.-

En la clàusula 10a del Plec de clàusules administratives particulars s’han
establert criteris avaluables de forma automàtica (20 punts) i criteris que
depenen d’un judici de valor (80 punts), tal com es justifica a l’expedient, que
seran objecte de valoració separada, atribuint als criteris que depenen d’un judici
de valor una valoració superior a la dels criteris automàtics. Consegüentment, un
comitè format per experts efectuarà la corresponent valoració, d’acord amb
l’establert a l’article 146 LCSP.

Onzè.-

La memòria justificativa emesa per la Directora de Serveis d’Atenció Social
Territorial i Comunitària i el Director executiu de Gestió de Recursos i Provisió de
Serveis i Qualitat no ha indicat la necessitat de sol·licitar la constitució d’una
garantia provisional. No obstant, s’exigeix una garantia definitiva consistent en el
5 per 100 del preu ofertat, IVA exclòs, d’acord amb el previst a la clàusula 14 del
PCAP.

Dotzè.-

S’ha indicat que la consignació pressupostària és amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 0100 22799 23151 dels pressupostos dels anys 2020 i 2021,
ambdós inclosos, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient.
Atès que el contracte es formalitzarà en exercici anterior al de l'inici de
l'execució, se'n sotmet l'adjudicació a la condició suspensiva d'existència de
crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades d'aquest
contracte a l'exercici corresponent.

Tretzè.- Aquest expedient és objecte d’intervenció prèvia, de conformitat amb l’article 214
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, TRLRHL, en relació als articles 148
i següents de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària i
d’acord amb les previsions del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es
regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic local.
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Catorzè.- La licitació serà objecte de publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea
(DOUE) i en el perfil del contractant, segons la previsió de l’article 135 de la
LCSP i la clàusula 6 del PCAP.
Atès que en dates 12 i 14 de juny de 2019 es va publicar l’anunci d’informació
prèvia en la Plataforma electrònica de contractació pública i en el Diari Oficial de
la Unió Europea (DOUE), respectivament, el termini per a la presentació de les
proposicions, d’acord amb l’article 156.3.a) LCSP serà de 15 dies naturals, a
comptar des del següent al de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil de
contractant.
Serà d’aplicació el règim de recursos previst a la clàusula 28a del PCAP essent
procedent, atès que es tracta d’un contracte de serveis amb un valor estimat
superior a 100.000 euros, el recurs especial en matèria de contractació previst a
l’article 44 de la LCSP.
Quinzè.- A efectes de determinar l’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest expedient
s’ha de considerar el valor estimat del contracte, tal i com preveu la disposició
addicional 2a de la LCSP. En aquest sentit el valor ascendeix a la quantitat
d’1.798.814,96 euros, sense incloure l'IVA.
L’òrgan de contractació és la Gerència de l’Institut Municipal de Serveis Socials,
en virtut de la delegació de competències de la Presidenta de data 17 de juny de
2019 (publicat en la Gaseta municipal de data 2 de juliol de 2019).
Setzè.-

D’acord amb la previsió de la Disposició Addicional 3a 8 de la LCSP, l’informe
jurídic de la Secretària és preceptiu en l’aprovació dels expedients de
contractació.

Per tot l’exposat, i d’acord amb l’article 117 de la LCSP, s’informen favorablement els
presents plecs i l’expedient de referència, amb les consideracions anteriors, i es proposa a
la Gerència de l’IMSS l’adopció de la resolució següent:

Primer.- INICIAR i APROVAR, en compliment de l’article 28 en relació amb l’article 116 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), l’expedient de
contractació, per tramitació ordinària, mitjançant procediment obert, de conformitat amb
l’article 17 de la LCSP, del contracte de serveis de suport tècnic al desenvolupament i
implementació del model de gestió del canvi dels serveis socials i de suport metodològic a
la planificació, la gestió de recursos, la provisió de serveis i a la qualitat dels recursos i
serveis de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona, amb mesures de
contractació pública sostenible, amb una durada de 24 mesos comptadors a partir del dia 1
de gener de 2020 o, si és posterior, a partir de la data d’inici de l’execució que es fixi en la
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formalització del contracte, i d’acord amb la memòria justificativa emesa en data 5 de juliol
de 2019 per la Directora de Serveis d’Atenció Social Territorial i Comunitària i el Director
executiu de Gestió de Recursos i Provisió de Serveis i Qualitat.
Segon.- AUTORITZAR LA DESPESA d’aquest contracte per un import de 989.348,22
euros, IVA inclòs, dels quals 817.643,16 corresponen a pressupost net i 171.705,06 euros
a l’Impost sobre el valor afegit al tipus del 21 %, amb càrrec a la partida pressupostària
0100 22799 23151 dels pressupostos dels anys 2020 i 2021, condicionat a l’existència de
crèdit adequat i suficient i amb la següent distribució per anys:


Exercici pressupost 2020: 494.674,11 euros (408.821,58
85.852,53 euros d’IVA al tipus del 21 %).

euros d’import net, i



Exercici pressupost 2021: 494.674,11 euros (408.821,58
85.852,53 euros d’IVA al tipus del 21 %).

euros d’import net, i

Tercer.- DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació amb utilització del
procediment obert, d’acord amb l’article 131.2 de la LCSP en relació amb els articles 156 i
següents.
Quart.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques particulars que regiran l’adjudicació d’aquest contracte, en
compliment dels articles 122 i 124 de la LCSP.
Cinquè.- DECLARAR la improcedència de revisió de preus a l’empara de l’art. 103 de la
LCSP, ateses les característiques del contracte.
Sisè.- PUBLICAR el present procediment de contractació mitjançant anunci en el Diari
oficial de la Unió Europea (DOUE) i en el perfil de contractant.
Setè.- DONAR COMPTE a la Comissió de Govern d’aquesta resolució.

Barcelona, en la data de la signatura

Rosa Martín Niubó
Secretària Delegada PD 04/03/2019
Cap de Serveis Jurídics de l’IMSS
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El document original ha estat signat electrònicament per:
Rosa Maria Martin Niubo el dia 22/07/2019 a les 15:37, que informa.

