Núm. Expedient: 102/2021

INFORME SOBRE NECESSITAT DE LICITAR EL SERVEI DE L’ESPAI SOCIOEDUCATIU I
EL SERVEI PSICOLÒGIC DE LA REGIDORIA D’ACCIÓ SOCIAL, DE SENTMENAT

La sotasignant, Esther Hosa Vila, educadora social de la regidoria d’acció social de
l’ajuntament de Sentmenat,
Assumpte: Contractació del Servei d’intervenció socioeducatiu no residencial (Espai
socioeducatiu de 6 a 12 anys, i del Servei psicològic de serveis socials bàsics.
Regidoria: Regidoria de S.Socials, Salut Pública, Igualtat, Gent Gran, Civisme,
Solidaritat i Cooperació.

1. ANTECEDENTS:
Vista la necessitat de licitar, per un costat, el servei de l’Espai Socioeducatiu
municipal per a gestionar i desenvolupar aquest servei diürn no residencial d’atenció
a la infància i l’adolescència en risc, fora de l’horari escolar dins de l’àmbit municipal, i
per l’altre costat, el servei psicològic de serveis socials bàsics, per a gestionar i
desenvolupar un programa de suport psicosocial per la ciutadania de Sentmenat
usuària de serveis socials bàsics.
Atès que l’Ajuntament de Sentmenat disposa d’un servei d’intervenció socioeducativa
no residencial, Espai socioeducatiu Gomet Verd, des de l’any 2007, i així com d’un
servei psicològic municipal des de l’any 2016.

Atès que dins del projecte de l’Espai socioeducatiu municipal, intervé un/a psicòleg/a,
que dóna suport a l’equip educatiu en la resolució de conflictes, i fa atenció individual
als infants i a les famílies, activitat que resulta complementària a la que s’ofereix des
del servei psicològic municipal.
Atesa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, atenent a les
característiques dels dos serveis plantejats, es valora que aquests dos serveis són
totalment complementaris, i per tant pot ser la mateixa empresa la que els gestioni, i
amb l’objectiu d’optimitzar recursos tècnics i humans, motiu pel qual s’ha decidit que la
licitació d’ambdós serveis es faci conjuntament.
Atès que l’Ajuntament de Sentmenat té insuficiències de medis per la prestació dels
serveis, donat que no disposa de mitjans ni recursos tècnics adients per a prestar
aquest servei, ja que deixarien sense atenció altres tasques que ara s’estan
desenvolupant, motiu pel qual per a poder continuar realitzant els serveis es fa
necessari la contractació d’una empresa que porti a terme l’execució dels mateixos.
Atès que no és possible la divisió en lots dels projectes presentats, per la vinculació
existent entre els dos serveis, i compartir un dels professionals, en concret el
psicòleg/oga. Tenint en compte que aquest professional farà l’atenció psicològica dels
infants i adolescents dins del servei d’intervenció socioeducatiu, i que a la vegada
podrà atendre paral·lelament a les famílies d’aquests infants des del servei psicològic
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Atès que actualment aquests serveis són gestionats per la Fundació AGI, per contracte
vigent fins el proper dia 16/04/2021.

de serveis socials, donant continuïtat d’aquesta manera a les intervencions iniciades
de d’un dels recursos, i a la vegada garantint la confidencialitat, i la permanència d’un
mateix professional, evitant que les famílies i els infants hagi d’explicar les seves
emocions i vivències personals múltiples professionals. A més, tenint en compte que
es tracta de molt poques hores de dedicació als dos projectes, també es garanteix una
major estabilitat del professional, intentant evitar excessius canvis de professionals,
que generin desconfiança en els usuaris.

2. OBJECTE
Tipus de contracte: Serveis
Objecte del contracte: Prestació del servei de l’Espai socioeducatiu per a gestionar i
desenvolupar aquest servei d’atenció a la infància i l’adolescència en risc, fora de
l’horari escolar dins de l’àmbit municipal, i prestació del servei psicològic de serveis
socials per a gestionar i desenvolupar un programa de suport psicosocial per la
ciutadania de Sentmenat usuària de serveis socials bàsics.
Prescripcions tècniques: Les redactades per la tècnica d’acció social en el plec tècnic..
Termini d’execució: La durada del contracte serà de dos anys, amb la possibilitat de
prorrogar dos anys més, fins a màxim de 4 anys.
Procediment de selecció del contractista i adjudicació del contracte: procediment obert
tramitació ordinària.

3. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE/ DURADA I POSSIBLE PRÒRROGUES
S’estableix el pressupost màxim anual previst per a la realització d’aquest projecte en
40.366,70 € (IVA Inclòs). Aquesta quantitat inclou la contractació dels professionals,
així com el material fungible, berenars i les activitats complementaries (excursions,
desplaçaments, material logístic, telefonia mòbil, activitats d'estiu...).

1 educadora social 18 hores + 1 integradora social 15 hores + 1 psicòloga 8 hores +
Coordinació i gestió
Costos directes
Costos salarials………………………..28.486,13 €
Material...………………………………….2.000,00 €
Substitució baixes…………5,00%.…1.424,31 €

Costos Altres
Despeses generals…….9.00%..... 2.871,94€
Benefici industrial...…..6,00%...… 1.914,63€
TOTAL COSTOS ANUALS…… 36.697,00€ + 10% IVA= 40.366,70 €
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Pressupost anual SIS + Servei psicològic:

Total costos contracte 2 anys + 2 anys prorrogues= 161.466,80 €
El conveni segons el qual es regulen els sous és el Conveni col·lectiu de treball de
Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc.
El pagament es farà mensualment contra factura segons de setembre a juliol de cada
curs
4. CONDICIONS D’APTITUD I DE SOLVÈNCIA TÈCNICA, ECONÒMICA I
FINANCERA DE LES EMPRESES
Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no
discriminació i proporcionalitat que han de regir en tota actuació administrativa, les
condicions d’aptitud mínima que s’haurà d’exigir als licitadors per a participar en
aquest procediment d’adjudicació és la següent:
Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social
prestacions
que són idèntiques o similars al contracte que es pretén licitar i que no es trobin en
supòsits de prohibició de contractar.
Així mateix, per assegurar la idoneïtat de les empreses licitadores s’exigirà la següent
solvència:
- Solvència econòmica i financera
a) Volum anual de negocis, referit al millor exercici dins dels tres últims anys
disponibles,
en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari.
Import mínim anual de 36.697,00€ + 10% IVA= 40.366,70 €

- Solvència tècnica i professional
Una relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa que
els que constitueixen l’objecte de contracte en el curs de, com a màxim els tres últims
anys, en el que s’indiqui els imports, data i destinatari, públic o privat dels mateixos;
quan sigui necessari per garantir un nivell adequat de competència els poders
adjudicataris podran indicar que es tinguin en compte les proves dels serveis
pertinents efectuats més de tres anys abans. Quan li sigui requerit per els serveis
depenent d’un òrgan de contractació de serveis o treballs efectuats 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 del
empresari acompanyada dels documents consten en poder del mateix que acreditin la
realització de la prestació, aquest certificats seran comunicats directament a l’òrgan de
contractació per l’autoritat competent.
Import mínim anual de 36.697,00€ + 10% IVA= 40.366,70 €
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L'acreditació documental de la suficiència de la solvència econòmica i financera
s'efectuarà mitjançant l'aportació dels comptes anuals i declaració de l'empresari
indicant el volum de negocis global de l'empresa.

En el supòsit d’empreses de nova creació (inferiors a 5 d’anys), caldrà presentar la
solvència tècnica i professional mitjançant títols acadèmics relacionats amb la infància
i
l’adolescència i l’atenció a les famílies, dels empresaris o empresàries i de les
persones
directives de l’empresa i, en particular, del/de la responsable de l’execució del
contracte.

5. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ:

1r. Criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor, fins a un màxim de 41 punts
a) Millor proposta de gestió i d’organització dels serveis (33 punts màxim)
• Qualitat tècnica de la proposta presentada (fins a 10 punts)
o Descripció metodològica de la intervenció (fins a 4 punts )
o Proposta d’activitats anuals ( fins a 4 punts )
o Descripció de l’avaluació del servei ( fins a 2 punts )
• Mitjans personals i d’organització ( fins a 9 punts)
o Professionals contractats ( fins a 4 punts )
o Proposta organitzativa dels professionals del projecte ( fins a 3
punts)
o Descripció de la formació que es donarà als professionals
anualment ( fins a 2 punts )

b) Millores al servei (8 punts màxim)
En aquest apartat es valoraran les següents activitats de millora al servei:
• Activitats que potenciïn la integració del centre al municipi (fins
a 2 punts )
• Organització d’activitats durant els períodes no-lectius, mes de
juliol (fins a 2 punts )
• Organització d’activitats extraordinàries amb pares (fins a 2
punts)
• Altres propostes que incloguin aspectes que aportin un valor
afegit en quan a la prestació del servei no contemplats en els
plecs i que es puguin considerar un avantatge. ( fins a 2 punts )
El projecte tècnic haurà de tenir una extensió màxima de 20 pàgines (interlineal senzill
i lletra 10) i ha d’estar correctament paginat i amb el corresponent índex. Si es
considera d’interès aportar qualsevol informació que superi aquesta extensió es podrà
afegir com un annex a la proposta i tindrà caràcter només d’aclariment.
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. Organització de la prestació del servei i protocols d’intervenció ( fins a
14 punts)
o Descripció de procediments (acollida, tutoria, observació... (fins
a 7 punts )
o Documents tècnics que formen part de la intervenció (PEI,
fitxes d’observació, altres) ( fins a 4 punts )
o Coordinacions (fins a 3 punts )

2n. Criteris avaluables de forma automática, fins a un màxim de 55 punts
Oferta econòmica. Fins a 55 punts
Es valorarà seguint la següent fórmula, per avaluar l’oferta econòmica:

(Preu licitació – Preu oferta que es valora)

Puntuació de l’oferta = ----------------------------------------------------------- x 55 punts

(Preu licitació – Preu millor Oferta)

Per dur a terme aquesta licitació es demana que s’iniciï l’expedient administratiu per a
la contractació d’aquests serveis.

6. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE:
No es contempla que hi hagi modificacions del contracte durant el període de vigència.
En el supòsit de modificacions no previstes en la documentació que regeix la licitació,
aquestes es resoldran segons l’article 205 de Llei de Contractes.
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Document signat electrònicament.

