Plec de prescripcions tècniques que regiran la contractació del servei d’assessorament tècnic
i urbanístic per a diferents estudis de SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ SOCIAL DE
CATALUNYA, S.L., mitjançant procediment obert amb una pluralitat de criteris d’adjudicació.

1.- OBJECTE
L’objecte d’aquest plec és la regulació de les condicions tècniques del servei d’assessorament
tècnic i urbanístic per diferents estudis de SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya,
S.L., en endavant SUMAR.
SUMAR té per objecte, entre d’altres, l’execució i la gestió de serveis i activitats socials,
assistencials, preventives, docents, d’investigació i de coordinació en l’àmbit dels serveis
socials. Opera sense ànim de lucre, reinvertint els excedents que genera en més i/o millors
serveis socials per assolir una major eficàcia i eficiència en la gestió dels serveis socials.
Alhora, SUMAR és un instrument del món local que dona resposta a les necessitats socials,
buscant l’equilibri entre la rendibilitat social i econòmica. En base als seus valors corporatius,
innovació social, rendibilitat social i cultura del detall, aprofita sinèrgies i mancomuna serveis
entre les diferents administracions. Desenvolupa serveis socials de qualitat i proximitat en el
món local i ofereix solucions d’innovació, planificació i gestió als governs locals, establint marcs
de cooperació amb les entitats del tercer sector social i les pròpies administracions locals.
En aquest sentit, és necessari disposar d’un servei d’assessorament tècnic i urbanístic per
diferents projectes que porti a terme SUMAR a curt i llarg termini, sense poder concretar
exactament el volum d’aquests serveis. A nivell orientatiu s’ha establert el volum aproximat
següent:

RESIDÈNCIES I CENTRES DIÜRNS
CONCEPTE
m2
VOLUM ANUAL
Fins a 1.000 m2
5
Redacció d'informes de viabilitat funcional
Més de 1.000 m2
3
Hores anuals mínimes
Altres conceptes (visites, informes addicionals i
altres)
30 hores
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2.- CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI: lloc i horari
Amb caràcter general, el servei es prestarà a les pròpies oficines de l’empresa adjudicatària,
llevat supòsits específics que així ho requereixin, o necessitats derivades de la execució del
contracte.
L’horari de prestació dels serveis serà flexible, calculant-se un mínim de 30 hores anuals per la
realització d’altres conceptes com s’especifica al quadre anterior, sens perjudici de la millora
de les hores de servei anuals proposades pels licitadors.

3.- REQUISITS DELS MITJANS HUMANS PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
S’haurà d’adscriure a l’execució del contracte un mínim de recursos amb el següent perfil:
-

1 arquitecte en exercici
1 arquitecte tècnic en exercici
Mínim de 10 anys d’experiència professional acreditable.
Formació i experiència específica acreditable en el Model d’Atenció Centrada en la
persona.
Domini de la legislació i jurisprudència en matèria d’Urbanisme.
Domini d’eines informàtiques.
Bons coneixements de català, tant parlat com escrit.

4.- FUNCIONS QUE S’HAN DE DUR A TERME
L’assessorament tècnic i urbanístic per diferents projectes de SUMAR inclourà les funcions
següents:
A) Redacció d’informes de viabilitat funcional:
-

L’estudi, l’anàlisi i la redacció dels informes necessaris de viabilitat funcional,
sostenible i econòmica per la construcció i rehabilitació de residències i
centres diürns dels serveis i projectes que SUMAR gestioni o executi.

-

Assessorament i suport en matèria d’urbanisme i altres matèries afins dins la
categoria professional.

B) Altres conceptes (visites addicionals per temes no relacionats amb els informes de
viabilitat, informes addicionals i altres), aquestes funcions es comptabilitzaran amb
una bossa d’hores anual mínima de 30 hores, podent arribar a un màxim de 35 hores
anuals en funció de les millores proposades pels licitadors per aquest concepte.
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5.- INICI DEL SERVEI
El servei es portarà a terme d’acord amb les necessitats de SUMAR en la matèria objecte de
contracte.

6.- ORGANITZACIÓ DEL SERVEI
El contractista ha de designar una persona responsable per tal que sigui el/la interlocutor/a
directe i únic/a amb SUMAR.
Les seves tasques són principalment:
• Facilitar a SUMAR la informació establerta i especificada en aquest Plec de condicions
tècniques.
• Ser el contacte directe via telèfon, telefax i correu electrònic per qualsevol incidència
relacionada amb el contracte.

7.- SEGUIMENT I CONTROL DEL SERVEI
SUMAR ha de controlar el compliment de les condicions d’aquest contracte, a través de la
persona o persones que designi, que ha de posar en coneixement del contractista les
deficiències, anomalies o incidències detectades en la rentadora.
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