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Informe justificatiu de necessitat i idoneïtat del contracte per la gestió del servei
“Primer la Llar”, adreçat a persones sense sostre a l’Institut municipal de serveis socials
de Barcelona.

-

Contracte negociat sense publicitat amb SANT JOAN DE DEU, SERVEIS SOCIALS
Contracte negociat sense publicitat amb UTE SANT PERE CLAVER FUNDACIÓ
SERVEIS SOCIALS, SUARA SERVEIS, SCCL I GARBET SERVEIS INTEGRALS, SL

Contracte reservat: NO
Lots: NO
Exp. 20190355/20190356
Departament d’Atenció a persones sense Llar i/o exclusió residencial
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1. Antecedents.
El Servei “Primer la Llar” s’inscriu en la xarxa de serveis i equipaments que ofereix la ciutat a les
persones sense llar. Es va iniciar el 2015 i, actualment, té 50 persones participants, dividides en
2 contractes de 25.
Per acord de la Comissió de Govern de data 29 d’abril de 2015, va ser adjudicat el contracte núm.
15000201 que té per objecte la gestió del servei de “Primer La Llar” LOT 1 (25 habitatges) a
l’entitat SANT JOAN DE DEU, SERVEIS SOCIALS, amb NIF núm. R5800637J, durant el termini
comprès entre el 2 de juny de 2015 i el 31 de maig de 2018, pel preu de 1.202.419 €, exempt
d’IVA.
En la mateixa data va ser adjudicat el contracte núm. 15000202 que té per objecte la gestió del
servei de “Primer La Llar” LOT 2 (25 habitatges) a SANT PERE CLAVER FUNDACIÓ SERVEIS
SOCIALS, SUARA SERVEIS, SCCL I GARBET SERVEIS INTEGRALS, SL UTE LEY 18/1982, 26 DE
MAYO (UTE LA PRIMERA LLAR) amb NIF núm. U66513219, durant el termini comprès entre el 2
de juny de 2015 i el 31 de maig de 2018, pel preu de 1.313.888,79 €, IVA inclòs
En data 12 de febrer de 2018, es van prorrogar els contractes fins el dia 31 de desembre del
2018, d’acord amb l’establert en la clàusula 3a del Plec de clàusules administratives particulars,
sense possibilitat de pròrroga ulterior. Tot i així amb motiu de la reorganització administrativa
dels serveis de la Direcció d’Acció Social, el 21 de desembre de 2018 es van acordar noves
pròrrogues del contracte fins el 30 de setembre de 2019, o fins la formalització del nou contracte.
El servei objecte del contracte s’emmarca dintre del següent context normatiu:
▪

▪

▪
▪
▪
▪

La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, que configura un nou sistema de
serveis socials partint de la universalitat en l’accés als serveis socials i amb la persona al
centre del sistema., El nou model de serveis socials s’articula mitjançant una cartera de
serveis definida com un instrument dinàmic que, a partir de l’estudi de la realitat social i
territorial, i des de la previsió i la planificació, fixa les prestacions del sistema públic de
serveis socials.
Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials, 2010 –
2011, elaborada a partir del catàleg classificat de serveis i prestacions socials del Sistema
Català de Serveis Socials continguts en l’annex de l’esmentada Llei 12/2007.
La Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, en especial els
articles 107 i següents sobre serveis socials.
La LLei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans.
La Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.
Decret 141/2012, de 30 de octubre, que regula les condicions mínimes d’habitabilitat dels
habitatges i la cèdula d’habitabilitat.

La contractació de la gestió del servei s’emmarca dins el conjunt de línies estratègiques, objectius
i compromisos d’acció que hauran d’orientar en els propers anys el Programa d’Actuació
Municipal 2016-2019 i que fixa un seguit d’objectius amb relació directa amb la lluita contra el
sensellarisme. Entre ells destaquen la voluntat expressada en el PAM de fer front a l’exclusió
habitacional dels col·lectius més vulnerables, d’assegurar els mínims vitals a tota la població i
d’articular uns serveis socials bàsics d’atenció integral prioritzant l’autonomia personal i que es
concreta a través del Pla de lluita contra el sensellarisme de Barcelona 2016-2020.
Aquest servei es configurava com una prova pilot d’atenció al perfil específic de persones
sense llar al que s’adreça la metodologia de “Primer la Llar”. A l’hora de determinar les condicions
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de la licitació, davant la situació de manca d’habitatge públic i d’habitatge de mercat
privat objecte de gestió pública, el contracte de “Primer la Llar” va acumular en un sol
contracte administratiu prestacions de naturalesa molt diferent: captació, adequació i
gestió d’habitatges i suport socioeducatiu de les participants.
L’experiència de la prova pilot ha demostrat que, tot i ser un èxit a nivell d’atenció
socioeducativa dels usuaris del servei, a nivell organitzatiu l’acumulació de prestacions tan
diverses en un sol contracte no resulta òptima, ja que acaba requerint per part dels equips
socials la realització de funcions que excedeixen les tasques de l’àmbit social que els hi
són pròpies, i a la vegada obstaculitza la intervenció social.
És per això que s’acorda que la Gerència d’Habitatge assumeixi la provisió i gestió dels
habitatges que formen part del Projecte “Primer la Llar” a través del Consorci
d’Habitatge de Barcelona, i s’estima que aquest canvi repercuteixi positivament en el conjunt
del servei, afavorint l’estabilitat de l’habitatge a disposició de l’usuari, element essencial per a
l’èxit del programa.
Aquest canvi ha de suposar que els habitatges susceptibles d’incorporar-se al Programa de
cessió d’habitatges seran, entre altres, els habitatges inclosos actualment en el servei
“Primer la Llar”, els propietaris dels quals vulguin continuar destinant-los a aquesta finalitat, i
per tant, formalitzant nous compromisos a través del Programa de cessió d’habitatges.
Actualment, el número d’habitatges d’aquest programa és de 50 habitatges (25 al Lot 1 i 25 al
Lot 2), amb una ampliació prevista fins a 76 habitatges destinats al mateix.
La configuració del contracte vigent no permet gestionar el traspàs dels habitatges
actualment adscrits al servei de “Primer la Llar” cap al Consorci d’Habitatge de
Barcelona amb caràcter previ a la nova licitació de l’acompanyament socioeducatiu,
motiu pel qual cal celebrar un nou contracte.

2. Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució escollida:
Existeix a la ciutat de Barcelona un col·lectiu de persones sense llar en situació crònica que no es
vincula als recursos existents, utilitzant-los de manera puntual. Tenim una recurrència del 24%
en els serveis d’acolliment residencial temporal.
Tenim coneixement de l'existència del model Housing First i la valoració feta per altres ciutats i
països que ja l’han assajat (entre el 80% i el 97% d'èxit en la permanència de la persona en la
vivenda)
Ja a principis dels anys 90 el psicòleg clínic Sam Tsemberis va impulsar el model HF acompanyat
d’una exhaustiva avaluació que mostrava tant els resultats positius i l’estalvi de costos, passant
finalment a ser un model de política social als EUA. A Europa sobre tot arrel de la Conferència
Europea de Consens sobre el Sensellarisme organitzada per FEANTSA (Federació Europea
d’Associacions Nacionals que treballen amb les persones sense llar) el 2010, moltes ciutats
Europees van posar en marxa projectes experimentals.
Des de l’any 2010 el grup de treball amb persones sense llar EUROCITIES aprofundeix en el
model, s’han fet visites d’estudi a França, Portugal, i Holanda, així com sessions de treball amb
Tania Tull (California, “Path beyond Shelter”), Dennis Culhane (University Pennsylvania), José
Ornelas (Lisboa), Equip Chez Soi d’abord (Paris), Roch Hurtubise (Québec “Chez soi”)…
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Hi ha finalment, un consens a nivell de XAPSLL (Xarxa d’Atenció a les Persones sense llar -Institut
Municipal de Serveis Socials i entitats, en el marc de l'Acord Ciutadà-) per assajar la seva posta
en marxa del Model Housing First a la ciutat.
El Servei “Primer la Llar” està inspirat doncs, en el model Housing First i en experiències
internacionals d’atenció a persones sense llar que presenten necessitats socials severes
associades al problema d’habitatge. Consisteix en oferir un habitatge estable a aquestes persones
i, partint d’aquest punt, iniciar el procés de recuperació, autonomia i inserció social. Es tracta,
doncs, d’un servei d’accés immediat a l’habitatge i d’acompanyament socioeducatiu mentre la
persona assoleix un grau d’autonomia que li permeti mantenir-se en el mateix habitatge sense
més suport que el de les xarxes normalitzades de serveis
Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l’Institut Municipal de Serveis Socials
no disposa de mitjans ni recurs tècnics adients per realitzar 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.
D’acord amb els principis exposats, es considera que l’opció més eficient i eficaç que assegura la
millor resposta a les necessitats detectades és la contractació d’un servei d’atenció a la ciutadania
especialitzat en el model d’intervenció Housing First.
Per definir aquest nou contracte és fonamental tenir en compte, en primer lloc, que cal garantir
l’atenció de les 50 persones (25 al Lot 1 i 25 al Lot 2) que viuen en els actuals
habitatges que configuren el servei per tal que aquests no es vegin abocats a quedar-se
al carrer. Per garantir-la, és imprescindible dotar de la màxima estabilitat als usuaris pel
que fa als habitatges en els que viuen. Atès que els usuaris viuen actualment en pisos de
lloguer de mercat, no sempre es podrà mantenir perquè cal comptar amb l’acord de la propietat,
però sempre serà l’opció preferent per part de l’IMSS mantenir-lo en l’habitatge actual.
En cas que això no sigui possible i calgui fer un canvi d’habitatge, aquest haurà de ser un
habitatge que tant per dimensions com per capacitat econòmica puguin ser assumits, en part, per
les persones ateses, tal i com defineix el model del servei “Primer la Llar”. Cal considerar que les
persones ateses per aquest servei disposen en la seva majoria d’ingressos procedents de la renda
garantida, i per tant amb dificultats d’accedir actualment a nous pisos a la ciutat. Aquest fet
comporta més temps de recerca per trobar un habitatge que s’ajusti al perfil d’aquest
servei.
A més, el canvi d’habitatge haurà de respondre a les mateixes necessitats que ara es
cobreixen. Per tant la cerca de nous habitatges per part d’un licitador requerirà de temps
necessari per trobar habitatges petits per a una sola persona i propers als habitatges actuals que
ja disposem donat que les persones ateses estant fent el seu procés de millora vinculats en un
territori concret, canviar-los d’entorn seria un retrocés en l’evolució feta, dificultaria el procés
endegat, i la tasca socioeducativa plantejada.
No és viable, ni tècnicament raonable, que una altra empresa o entitat passi a prestar
el servei objecte d’aquest contracte, ja que és impossible que disposi, a l’inici del contracte,
dels habitatges descrits anteriorment, comportaria gestionar un canvi en l’atenció dels 50 usuaris
(25 al Lot 1 i 25 al Lot 2), cosa que ni els serveis municipals, ni els actuals o futurs adjudicataris,
poden assumir sense que es perjudiqui greument l’atenció disposada a les persones usuàries que,
d’altra banda, són extremadament vulnerables atesa la naturalesa d’aquest servei d’últim recurs,
que s’activa quan els recursos més estructurats resulten infructuosos. Recordem que l’estabilitat
és un element clau en la qualitat de la prestació del servei, i aquesta és tècnicament
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inviable que es doni amb un canvi d’adjudicatari del servei, cosa que posaria en risc
l’atenció social prestada.
A més, cal tenir present que no és tècnicament sostenible l’entrada d’un nou gestor del servei
amb els habitatges actuals, ja que el llogater del pis és el contractista, no l’IMSS ni l’Ajuntament
de Barcelona no el Consorci d’Habitatge de Barcelona ni l’usuari, de manera que no se’l pot
obligar a mantenir el contracte de lloguer essent el gestor del servei una altra empresa o entitat.
Aquesta situació posaria en risc el servei i l’atenció als 50 usuaris atesos (25 al Lot 1 i
25 al Lot 2).
En la situació actual descrita, la gestió del servei “Primer la Llar” només la poden dur a
terme els actuals gestors de cadascun dels dos lots del contracte i és, per tant, del tot
imprescindible la tramitació d’un nou contracte mitjançant un procediment negociat sense
publicitat per raons tècniques, regulat a l’article 168 a) 2n de la Llei 9/2017, d’1
d’octubre, de contractes del sector públic, que estableix que es podran adjudicar els
contractes de serveis per aquest procediment quan només es poden encarregar a un
empresari determinat quan no existeixi competència per raons tècniques.
No obstant això, conscients de l’impacte que aquest tipus de procediment té sobre els principis de
lliure concurrència en la contractació pública, la durada del present contracte serà de15 mesos,
amb data de finalització a 31 de desembre de 2020. Aquesta durada s’entén que és la
durada imprescindible per fer un traspàs ordenat dels habitatges actuals al Consorci de
l’Habitatge de Barcelona, garantint en tot moment l’atenció a l’usuari en els termes
descrits més amunt. Aquest termini és coherent amb la durada de la fase de captació
d’habitatges per a la implantació servei actual, que va ser lenta i progressiva, demorant-se per un
període d’un any. Actualment, amb els usuaris ja integrats en un entorn, la recerca d’habitatge té
encara més limitacions. A més, s’ha de preveure un període suficient per poder licitar
l’acompanyament socioeducatiu del servei “Primer la Llar”, desvinculat de la gestió de l’habitatge.
Entenem que durant aquest període de temps no és possible separar l’habitatge de
l’acompanyament socioeducatiu perquè seria un perjudici per la persona atesa. Des d’un
punt de vista tècnic, cal garantir l’atenció de les persones sense que la seva estabilitat tant
d’allotjament com d’atenció social i emocional es vegin afectades. El possible canvi d’habitatge en
alguns casos comportarà haver de treballar elements d’estabilitat personal que permetin poder
fer el pas cap a la major autonomia de la persona (pagament lloguer, subministres,..), exposar
la persona en aquest període de transició a més canvis, com seria el canvi de gestor en
l’acompanyament, revertiria negativament en el procés fet i en el vincle establert amb
els professionals i territori. Per aquest motiu el canvi de gestor per l’acompanyament
social no es pot fer fins que la gestió de l’habitatge estigui desvinculada d’aquest
contracte.
En conseqüència, doncs, l’únic que pot garantir l’atenció digna i en condicions de les
persones que formen part del servei amb garanties per l’atenció de les persones i amb
temps suficient per aconseguir els nous habitatges en les mateixes condicions que els
actuals fins que el Consorci d’Habitatge de Barcelona pugui fer-se càrrec directament de la
gestió de l’habitatge; és l’actual prestador del servei “Primer la Llar”.
3. Objecte. (prestació concreta que es vol contractar) i modalitat de contracte que
millor s’ajusta a les necessitats detectades.
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L’objecte del present contracte en una fase inicial transitòria, serà la gestió del Servei “Primer la
Llar” en la seva globalitat, que consisteix en facilitar l’accés immediat a l’habitatge i en facilitar el
suport socioeducatiu i, en una segona fase ja definitiva, estarà integrat exclusivament pel suport
socioeducatiu a les participants.
L’àmbit de gestió d’aquest Servei es divideix en dos contractes de 25 habitatges cadascun, que
comprenen un total de 50 habitatges i en principi 50 participants.
Cada contracte està format per un total de 25 habitatges, que han de tenir la dimensió adequada
per tal que hi resideixi una sola persona (màxim dues), segons la normativa vigent sobre
habitabilitat.
D’acord amb les previsions del Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271, de 24 d’abril, de contractació
pública sostenible de l’Institut Municipal de Serveis Socials i el Pla de contractació pública
sostenible de l’Institut Municipal de Serveis Socials per al 2018, la contractació pública ha de ser
una eina per garantir l’aplicació de les polítiques públiques municipals que assegurin la més
eficient prestació de serveis a la ciutadania, el desenvolupament d’un model de ciutat sostenible
que distribueixi la riquesa i faciliti un desenvolupament econòmic que generi ocupació de qualitat,
justícia social i equilibri el territori.
En conseqüència, en el present contracte
sostenible següents:

s’incorporen les

mesures de contractació pública

a) Objecte del contracte amb eficiència social:
Pressupost màxim de licitació desglossat en costos directes i indirectes
Atès que la retribució dels salaris és molt significativa respecte al cost final del
contracte, es fa constar que l’estimació dels costos salarials del personal que executarà
el contracte s’ha fet en relació al Conveni col·lectiu de Catalunya d’acció social amb
infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc per als anys 2013-2018, publicat
en el DOGC de data 7 de desembre de 2017.
b) Com a condicions especials d’execució:
Pagament del preu a les empreses subcontractades
Acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades
Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte
durant tot el període contractual
Pla d’igualtat o mesures d’igualtat
Comunicació inclusiva
Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe
Igualtat d’oportunitats i no discriminació de les persones LGTBI
Conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal
Percentatge mínim d’ocupació de persones amb discapacitat en la plantilla de
l’empresa
Accessibilitat universal
Atès l’import de licitació i les característiques d’aquest contracte, la tramitació d’aquest contracte
serà procediment negociat sense publicitat , d’acord amb l’art. 166 i següents de la Llei 9/2017.

4. Pressupost base de licitació.
El pressupost base de licitació de tot el contracte és de, euros, 574.570,23 IVA inclòs, amb
el desglossament següent:
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-

522.336,57 euros, pressupost net
52.233,66 euros en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 10 %

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra màxima de
preu o cost que poden oferir les empreses licitadores. Si s’excedeix la quantia del pressupost net
l’oferta serà exclosa.
El servei té:


una part del preu que es fixa com a despeses netes per preu global 244.911,57 euros



una part com a despeses netes per preu unitari que s’ha fixat en la quantitat de 277.425
euros. Aquesta quantia del pressupost base es considera estimativa i té el caràcter de
pressupost màxim i limitatiu d’aquest contracte condicionat al preu unitari aplicable en
funció del servei prestat.
Donat que durant l’execució del contracte la gestió dels habitatges en els quals resideixen
els participants s’aniran traspassant al Consorci d’Habitatge de Barcelona el pressupost
contempla dos preus unitaris diferents:
-

-

un preu de 739,80 euros/mes aplicable mentre l’adjudicatari mantingui el lloguer i
gestió dels habitatges (lloguer, assegurances, subministraments, neteges i
manteniment de l’habitatge, adquisició o reposició de mobiliari i electrodomèstics,
alimentació, roba ,higiene personal, salut, transport, inserció laboral, etc.).
Un preu de 162,00 euros/mes aplicable quan l’habitatge hagi estat traspassat al
Consorci d’Habitatge de Barcelona o hagi estat substituït i l’adjudicatari només es faci
càrrec de les despeses relatives a neteges i manteniment de l’habitatge, adquisició i
reposició de mobiliari i electromèstics, alimentació, roba, higiene personal, salut,
transport i acompanyament en la inserció laboral de les persones participants.

Atès que la quantia del pressupost base en relació als preus unitaris es estimativa, l’IMSS
no resta obligat a exhaurir el pressupost en atenció a què el preu final es determina en
funció de les necessitats de l’Administració aplicant els preus unitaris esmentats.
Aquest pressupost màxim s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de tots els costos derivats de
l’execució de l'objecte del contracte.
El pressupost net es desglossa en costos directes i indirectes de la manera següent:
2019

2020

PER A TOT EL CONTRACTE

Cost personal per treball habitual

43.404,02 €

173.616,08 €

217.020,10 €

Despeses de funcionament

53.325,00 €

213.300,00 €

266.625,00 €

TOTAL DE COSTOS DIRECTES

96.729,02 €

386.916,08 €

483.645,10 €

Despeses generals i marge empresarial

7.738,30 €

30.953,17 €

38.691,47 €

TOTAL DE COSTOS INDIRECTES

7.738,30 €

30.953,17 €

38.691,47 €

104.467,32 €

417.869,25 €

522.336,57 €

TOTAL DE COSTOS DIRECTES I
INDIRECTES ESTIMATS
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També es presenta la desagregació del pressupost per conceptes de servei:

EXECUCIÓ CONTRACTE
cost anual hab.

habitatges

2019

2020

LICITACIÓ

Despeses per preu global
7.837,17 €

25

48.982,32 €

195.929,25 €

244.911,57 €

48.982,32 €

195.929,25 €

244.911,58 €

3

12

15

25

servei de colaboració en el manteniment de les
condiccions d'habitabilitat dels habitatges i amb
les condicions de vida dels usuaris del servei,
amb gestió de l'adjudicatari del lloguer, abans
dels trapassos a l'IMHAB (preu màxim sí tots
els habitatges no s'haguessin trapassat)

55.485,00 €

221.940,00 €

277.425,00 €

0

servei de colaboració en el manteniment de les
condiccions d'habitabilitat dels habitatges i amb
les condicions de vida dels usuaris del servei,
sense gestió de l'adjudicatari del lloguer,
suposit de trapassos a l'IMHAB

0,00 €

0,00 €

Subtotal Despeses per preus unitaris (màxim)

55.485,00 €

221.940,00 €

mensualitats màximes contracte inicial

75

300

Preu base de licitació

104.467,32 €

417.869,25 €

522.336,57 €

10.446,73 €

41.786,93 €

52.233,66 €

114.914,05 € 459.656,18 €

574.570,23 €

Preu del servei d'acompanyament social 2019
Subtotal Despeses per preu global

mesos de servei
preu unitari mes

739,80 €

162,00 €

habitatges

Despeses per preu unitari

IVA 10%
Preu total del contracte

277.425,00 €

L’estimació dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referència el Conveni laboral d'acció
social amb infants, joves, famílies i d'altres en situació de risc per als anys 2013-2018, cicle
general, publicat en el DOGC el 7 de desembre de 2017.
6. Imputació pressupost municipal.
Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del contracte, i els preus
consignats porten implícits tots els conceptes previstos en el Plec de clàusules administratives
generals, i anirà amb càrrec al /als pressupost i partida següent:

Any

Econ.

Programa Orgàn. Import net

2019
2020
Total

22732
22732

23145
23145

0100
0100

104.467,32 €
417.869,25 €
522.336,57 €

%
IVA
10
10

Import IVA
10.446,73 €
41.786,93 €
52.233,66 €

Import total
114.914,05 €
459.656,18 €
574.570,23 €
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En els supòsits previstos legalment, es podrà procedir al reajustament de la seva imputació
pressupostaria si per motius aliens al contractista el contracte no pot ser executat dins el termini
previst i comporta que la seva execució finalitzi en un exercici pressupostari posterior al previst.
El reajustament requerirà l’informe del responsable del contracte exposant els motius o causes
que han comportat l’endarreriment de la seva execució, la conformitat prèvia del contractista i
l’informe de la Intervenció.
7. Valor estimat del contracte.
Considerant el pressupost base de licitació, les estimacions del contracte abans esmentades, així
com les seves possibles modificacions i pròrrogues, el valor estimat del contracte sense incloure
l'Impost sobre el Valor Afegit, als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la
publicitat és el següent:

Any

VE prestació

VE eventuals
pròrrogues

VE modificacions amb
increment del cost
econòmic

SUMA

2019

104.467,32 €

0,00 €

0,00 €

104.467,32 €

2020

417.869,25 €

0,00 €

0,00 €

417.869,25 €

522.336,57 €

0,00 €

0,00 €

522.336,57 €

TOTAL
CONTRACTE

10. Procediment d’adjudicació.
Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu objecte,
així com el valor estimat del contracte, es considera que el més adient és adjudicar aquest
contracte mitjançant un procediment negociat sense publicitat, d’acord amb l’art. 166 i següents
de la Llei 9/2017.
11. 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 ha 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:
1.- Estan capacitades per contractar amb aquest Institut Municipal de Serveis Socials les
persones físiques o jurídiques, amb condició d'empresari, espanyoles o estrangeres, que tinguin
plena capacitat d'obrar i que no estiguin incorregudes en cap dels supòsits d'incapacitat o
prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent. L'activitat de les esmentades
empreses ha de tenir relació directa amb l'objecte del contracte, segons resulti dels seus
respectius estatuts o regles fundacionals, i ha de disposar d'una organització amb elements
suficients per a la deguda execució del contracte. Així mateix, els empresaris hauran de comptar
amb l’habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització
de l’activitat o la prestació que constitueixi l’objecte del contracte.
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2. Aquest contracte pot ésser adjudicat a una unió d'empresaris que es constitueixi temporalment
a aquest efecte.
Les unions temporals d’empresaris (UTE) han d’acreditar la solvència exigida en aquest plec
conforme a les prescripcions legals i reglamentàries vigents.
3. En el present contracte s’exigeix l’acreditació per part dels empresaris de la precisa solvència,
per a la qual cosa s’estableixen els següents criteris:
3.1. Solvència econòmica i financera:
 Disposar, en els darrers tres anys (2016, 2017, 2018), d’una xifra de negocis global
mínima de 900.000 euros anuals referits a serveis socials d’atenció a persones en situació
de sense llar.
3.2. Solvència professional i tècnica:
- D’acord amb l’article 90.1.a) LCSP, l’import anual, sense incloure els impostos, que
l’empresa licitadora ha de declarar com a executat durant l’any de superior execució en el
decurs dels últims tres anys en serveis o treballs de naturalesa igual o similar que els que
constitueixen l’objecte d’aquest contracte ha de ser com a mínim de 400.000 euros.
4. Les condicions mínimes establertes en aquesta clàusula hauran d'acreditar-se pels mitjans
establerts a la clàusula següent.
S’admet que els empresaris puguin acreditar la solvència necessària mitjançant la solvència i
recursos d’altres entitats que no es trobin amb cap supòsit de prohibició per contractar i amb
independència dels vincles que tinguin amb elles, sempre i quan demostri que durant la vigència
del contracte disposarà efectivament dels mitjans i solvència d’aquella entitat.
També s’admet que acreditin la seva solvència per qualsevol dels mitjans previstos a la Llei
9/2017.
12.Modificacions del contracte.
No es preveuen modificacions.
13. Pagament de factures.
El pagament de les factures es realitzarà mensual, d’acord amb el calendari de pagaments previst
per l’Institut Municipal de Serveis Socials i prèvia comprovació i supervisió de les prestacions
realitzades. Sens perjudici de la quantitat a satisfer que resulti en cas de demora o endarreriment
de les prestacions pactades.
El contractista ha de presentar al Registre General de l’Institut Municipal de Serveis Socials, les
factures corresponents a les prestacions executades mensualment, amb les dades i requisits
establerts en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre.
En el cas de què el contractista estigui subjecte a l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de
desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el
Sector Públic, haurà de presentar la factura electrònicament.
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La factura ha d’especificar:
Codi contracte
Òrgan contractació
Departament econòmic
Departament destinatari
Mes descriptiu del servei prestat que es factura
Detall de cada servei que és facturi, així com l’import corresponent de cadascun d’ells
Qualsevol altre que indiqui el Departament d’Atenció Social a Persones Sense Llar o en situació
d’exclusió residencial.
La factura especificarà, per una banda, una part fixa cada mes i una part variable en funció dels
serveis realment efectuats durant el mes:

FACTURACIÓ MENSUAL TIPUS

Servei d'acompanyament social
Servei de colaboració en el manteniment de les
condiccions d'habitabilitat dels habitatges i amb
les condicions de vida dels usuaris del servei,
amb gestió de l'adjudicatari del lloguer, abans
de la gestió del lloguer per part del Consorci de
l’Habitatge de Barcelona
Servei de colaboració en el manteniment de les
condiccions d'habitabilitat dels habitatges i amb
les condicions de vida dels usuaris del servei (la
gestió dels habitatges ja serà responsabilitat en
la seva totalitat del Consorci de l’Habitatge de
Barcelona)

TOTAL IMPORT ADJUDICAT EN LA ANUALITAT
EN CONCEPTE DE PREU GLOBAL / MESOS
CONTRACTATS EN L’ANUALITAT

PREU UNITARI * Nº D'HABITATGES OCUPATS
EN ELS QUE LA ENTITAT PAGA EL LLOGUER

PREU UNITARI * Nº D'HABITATGES OCUPATS
EN ELS QUE NO ES PAGA EL LLOGUER

14. Termini d'execució.
L’inici de la prestació del servei serà l’1 d’octubre de 2019 o el dia que es fixi en la seva
formalització si fos posterior i la durada de les prestacions serà de 15 mesos.
Es preveu que en cas d’incidències resultants de d’esdeveniments imprevisibles per a l’òrgan de
contractació produïdes durant el procediment d’adjudicació del futur contracte posterior a aquesta
licitació, es pugui prorrogar el contracte fins que comenci l’execució del nou contracte de
conformitat amb el que preveu l’art. 29 de la LCSP i pel termini màxim de 9 mesos sempre i quan
s’hagi publicat la nova licitació amb una antelació mínima de 3 mesos respecte de la finalització
del contracte.
15. Revisió de preus.

11

Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)
València, 344
08009 Barcelona
www.barcelona.cat/serveissocials

L'adjudicatari no té dret a revisió de preus, ateses les característiques i durada del present
contracte.
16. Condicions especials d’execució.
(D’acord amb l’article 202 LCSP, s’estableixen les següents condicions especials d’execució:
1.1 De caràcter social:
1.1.1 El pagament del preu a les empreses subcontractades
Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l’empresa contractista en el pagament
del preu que li correspongui per la prestació realitzada, segons les obligacions de pagament del
preu establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, s’estableix com a obligació contractual entre les parts, que l’òrgan de
contractació pagui directament a l’empresa subcontractista.
Davant el requeriment d’una empresa subcontractista, l’òrgan de contractació donarà audiència a
l’empresa contractista perquè en el termini màxim de deu dies al·legui el que cregui convenient.
Si no justifica l’impagament del preu, l’òrgan de contractació farà el pagament directament a
l’empresa subcontractista amb detracció del preu al contractista principal i amb efectes
deslliuradors.
1.1.2 L’acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades
L’empresa contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu dels
terminis d'abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del
contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestació.
1.1.3 Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant
tot el període contractual
L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions laborals i
socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades en el moment
de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació.
Aquesta condició te el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà ser
objecte de penalització com a falta molt greu o causa d’extinció contractual.
El responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que declari formalment que
ha complert la obligació. Així mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de contractació
podran requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que informin al
respecte.
1.1.4 Pla d’igualtat o mesures d’igualtat
L’empresa contractista, en el termini de deu dies posteriors a la data de formalització del
contracte, ha de presentar a la persona responsable del contracte el Pla d’igualtat entre homes i
dones que serà d’aplicació a les persones que executin el contracte i, en el cas que hi estigui
legalment obligada a l’elaboració d’aquest pla, ha de presentar les mesures aplicables per assolir
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la igualtat de tracte i d’oportunitat entre dones i homes en l’àmbit labora, eliminar estereotips i
fomentar una igualtat efectiva i real entre dones i homes.
Si l’empresa motiva les raons per no poder aportar les mesures d’igualtat en el termini atorgat
rebrà les indicacions, l’ajut i l’assessorament municipal i se li concedirà un nou termini perquè
aporti la informació de les pràctiques requerides. L’incompliment d’aportació del pla o de les
mesures d’igualtat, després de rebre assessorament, suposarà la imposició d’una sanció
econòmica d’un 1% del preu del contracte, que s’incrementarà mensualment fins a un màxim del
10% del preu.
1.1.5 Comunicació inclusiva
L’empresa contractista ha de garantir,
 que en les activitats derivades de l’execució del contracte no s’utilitzen llenguatge o
imatges sexistes, que no atemptin contra la igualtat de les persones amb diversitat
funcional de qualsevol tipus, els drets de la infantesa, o que no siguin respectuoses amb la
cura pel medi ambient, la sostenibilitat i els drets dels animals
 l’ús d’una comunicació que no incorri en qualsevol tipus de discriminació per raó
d’orientació i/o identitat sexual, origen, edat, creences, o altres condicions o
circumstàncies personals o socials.
 en les serves comunicacions derivades de l’execució del contracte, evitar l’exaltació de la
violència i fomentar la diversitat cultural, fugint dels estereotips negatius perpetuadors de
prejudicis.
1.1.6 Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe.
L’empresa contractista ha d’entregar un pla que detalli les mesures per prevenir, evitar i eradicar
l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, en relació amb el personal adscrit a
l’execució del contracte. Aquestes mesures podran consistir, com a mínim, en campanyes
informatives que detallin què són conductes d’assetjament sexual o per raó de sexe; accions
formatives i la designació de persones de referència que vetllin per un espai de treball lliure de
violències masclistes o per orientació sexual o identitat de gènere.
L’empresa contractista ha d’aplicar mesures de protecció específica de les persones professionals
contra l’assetjament sexual i per raó de sexe que aquestes pugin patir per part de les persones
usuàries, així com adoptar les mesures de formació al personal per detectar millor les situacions
de violència masclista o per orientació sexual o identitat de gènere que pateixin les persones
usuàries finals.
En el termini de deu dies posteriors a la formalització del contracte l’empresa entrega a la
persona responsable del contracte el Pla d’igualtat o mesures en relació amb les persones
treballadores que executen el contracte que ha d’incloure les mesures per prevenir, evitar i
eradicar l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, d’orientació o de gènere, en relació
amb el personal adscrit a l’execució del contracte. Si l’empresa contractista justifica la
impossibilitat d’aportació del pla o de les mesures, l’Administració municipal ha d’aportar el
suport suficient perquè pugui dissenyar i aplicar aquestes mesures concretes en el contracte
públic municipal.
L’incompliment d’aquesta condició d’execució contractual es qualifica com a falta molt greu i
comportarà l’adopció de les penalitzacions econòmiques que es corresponguin. Alternativament,
podran suposar l’extinció del contracte.
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L’empresa contractista, abans de la recepció del contracte, ha de lliurar a la persona responsable
del contracte un informe final sobre l’aplicació de les mesures.
1.1.7 Igualtat d’oportunitats i no-discriminació de les persones LGTBI
L’empresa contractista ha d’aportar, en el termini màxim de deu dies posteriors a la data de
formalització del contracte, el protocol o pla d’actuació que aplicarà en l’execució del contracte
per garantir la igualtat d’oportunitats i no-discriminació de les persones LGTBI, tant si és el cas
entre el personal que executa el contracte com entre les persones destinatàries de la prestació.
Les mesures poden consistir en formació en continguts relacionats amb les discriminacions que
poden patir les persones LGTBI i en el coneixement de la diversitat pel que fa a l’orientació
sexual, la identitat de gènere i l’expressió de gènere.
Si l’empresa justifica la impossibilitat d’entregar en el termini establert el protocol o pla
d’actuació, la persona responsable del contracte podrà atorgar un termini complementari de deu
dies.
L’Institut Municipal de Serveis Socials organitzarà sessions divulgatives en les quals es farà, amb
totes les empreses contractistes de l’Institut Municipal de Serveis Socials i de les empreses del
Grup Municipal, una reflexió general de la implantació de les mesures en els contractes públics.
L’empresa contractista, abans de la recepció del contracte, ha de lliurar a la persona responsable
del contracte un informe final sobre l’aplicació de les mesures.
L’incompliment d’aquesta condició d’execució contractual es qualifica com a falta molt greu i
comportarà l’adopció de les penalitzacions econòmiques que es corresponguin. Alternativament,
podran suposar l’extinció del contracte.
1.1.8 Conciliació coresponsable del temps laboral, familiar i personal
L’empresa contractista ha d’aportar un pla o mesures de conciliació coresponsable del temps
laboral, familiar i personal en relació amb les persones ocupades en l’execució del contracte.
A títol d’exemple, algunes d’aquestes mesures econòmiques o assistencials que facilitin l’atenció
de menors o persones dependents; mesures laborals com la reducció de jornada, excedències,
llicències o permisos de paternitat o maternitat; flexibilització, adaptació o reassignació de serveis
i horaris en funció de les necessitats de conciliació o altres de similars.
L’empresa contractista, abans de la recepció del contracte, ha de lliurar a la persona responsable
del contracte un informe final sobre l’aplicació de les mesures.
L’incompliment d’aquesta condició d’execució contractual es qualifica com a falta molt greu i
comportarà l’adopció de les penalitzacions econòmiques que es corresponguin.
1.1.9 Percentatge mínim d’ocupació de persones amb discapacitat en la plantilla de l’empresa
L’article 71.1.d) LCSP estableix que, una empresa amb 50 o més persones treballadores a la seva
plantilla no pot contractar amb les administracions públiques i el sector públic vinculat si no
acredita que compleix amb el requisit que com a mínim el 2% del seu personal contractat són
persones amb discapacitat, segons exigeix el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.
L’empresa contractista que tingui les condicions abans referides ha d’acreditar, en els deu dies
posteriors a la data de formalització del contracte, el compliment del requisit legal aportant un
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certificat en què consti tant el nombre global de les persones treballadores de plantilla com el
nombre particular de persones amb discapacitat, o en el cas d’haver-se optat pel compliment de
les mesures alternatives previstes legalment, una còpia de la declaració d’excepcionalitat i una
declaració de l’empresa licitadora amb les mesures concretes aplicades amb aquesta finalitat.
Aquesta condició d’execució contractual s’entén obligació essencial i el seu incompliment suposarà
la imposició d’una penalitat del 2% del preu del contracte, que s’incrementarà mensualment fins
un màxim del 10% si no s’acredita el compliment.
1.1.10 Accessibilitat universal
L’empresa contractista ha de tenir en compte la Convenció de les Nacions Unides sobre el dret de
les persones amb diversitat funcional, així com els criteris d’accessibilitat universal i del disseny
universal o disseny per a totes les persones, segons definició del Reial decret legislatiu 1/2013,
de 29 de novembre, text refós de la Llei general de drets de persones amb diversitat funcional i la
seva inclusió social.
La persona responsable del contracte podrà requerir una certificació específica en qualsevol
moment de l’execució. L’incompliment de les mesures a favor del dret de les persones amb
diversitat funcional, així com els criteris d’accessibilitat universal i del disseny universal o disseny
per a totes les persones, es tipifiquen com a falta molt greu i podran ser causa de penalització
econòmica o d’extinció del contracte.
17. Garanties
Ateses les característiques del contracte no s’exigeix garantia provisional.
No obstant, el contractista que resulti adjudicatari haurà de dipositar una garantia definitiva
consistent en el 5 per 100 del preu global ofertat, l’IVA exclòs, dins del termini de 10 dies hàbils a
comptar del següent al de la recepció del requeriment.
18. Termini de garantia
S’estableix un termini mínim de garantia de un mes.
19. Subcontractació
La prestació principal del contracte és l’acompanyament social que no es pot subcontractar
perquè és un tipus d’acompanyament molt específic basat en el model Primer la Llar, que
requereix d’un coneixement tècnic que només pot portar a terme el contractista principal per les
seves característiques tècniques.
Tampoc es pot subcontractar la gestió de l’habitatge, ja que el contractista principal és l’únic que
pot assegurar un progressiu traspàs de la gestió dels habitatges cap al nou gestor de l’habitatge,
amb garanties per l’atenció de les persones.
Es permet la subcontractació de prestacions no principals o substancials del contracte. Essent
aquests únicament les prestacions següents:
-

servei de neteja
servei de manteniment
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20.- Cessió del contracte.
Ateses les característiques del contracte no es permet la cessió del contracte per garantir que el
procés de transició pel canvi de model, pugui realitzar-se amb les entitats que actualment són les
gestores de cadascun dels dos lots del servei Primer la Llar, ja que són els únics que poden
assegurar l´atenció digna i en condicions de les persones que formen part del servei, i alhora un
progressiu traspàs de la gestió dels habitatges cap al nou gestor de l´habitatge, amb garanties
per l´atenció de les persones i amb temps suficient per aconseguir els nous habitatges en les
mateixes condicions que els actuals.
21. Règim específic de penalitats.
Considerant les característiques del contracte, així com el límit del 50% del preu del contracte
IVA exclòs, s’estableixen les següents penalitats:
a) Incompliments molt greus:
- La falsedat de la declaració de l’empresa contractista o subcontractista de no tenir cap relació
financera o econòmica en un paradís fiscal o falsedat en què aquesta relació és legal, segons
estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016.
- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec.
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan produeixi un
perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte.
- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les
prestacions.
- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals.
- L’incompliment de les mesures a favor del dret de les persones amb diversitat funcional, així
com els criteris d’accessibilitat universal i del disseny universal o disseny per a totes les
persones.
- L’incompliment d’allò establert per a la conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i
personal.
- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient d’acord
amb la legislació vigent.
- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec.
b) Incompliments greus
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi
falta molt greu.
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- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions.
- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la
normativa general sobre prevenció de riscos laborals.
- L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en aquest plec, quan no
se’ls hi hagi atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials.
- L’incompliment del nivell de servei requerit a l’adjudicatari en el Plec de prescripcions
tècniques particulars.
- L’incompliment reiterat (es considera reiterat dos incompliments lleus) de la difusió del servei
i dret de la imatge del Plec de prescripcions tècniques particulars.
- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec.
c) Incompliments lleus
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi
falta molt greu o greu.
- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la normativa
de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt greus.
- L’incompliment de la difusió del servei i dret de la imatge del Plec de prescripcions tècniques
particulars.
- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec.
Penalitats:
Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió d’aquestes faltes són les
següents:
Per incompliments molt greus una penalitat equivalent a un 10% com a màxim del preu
d’adjudicació o del pressupost base de licitació, quan el preu es determini en funció de preus
unitaris.
Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 6% com a màxim del preu d’adjudicació
per cada penalitat d’aquesta tipologia.
La penalitat per al incompliment de l’oferta quant al compromís de sortida en positiu de les
persones allotjades en el servei abans de 2 anys es graduarà tenint en compte el percentatge
d’incompliment.
Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 3% com a màxim del preu d’adjudicació
per a cada penalitat d’aquesta tipologia.
El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a
comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient.
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22.Proposta.
Per tot això, proposo la contractació de la gestió del servei “Primer la Llar”, adreçat a persones
sense sostre, a partir de l’1 d’octubre de 2019 o el dia que es fixi en la seva formalització i per
un període de 15 meses, per un pressupost total de 574.570,23 euros IVA inclòs, a càrrec de la
partida 0100 231.45 227.32 del pressupost anual de l’IMSS dels anys 2019 i 2020 tal i com
s’especifica.
Any

Econ.

Programa Orgàn. Import net

2019
2020
Total

22732
22732

23145
23145

0100
0100

104.467,32 €
417.869,25 €
522.336,57 €

%
IVA
10
10

Import IVA
10.446,73 €
41.786,93 €
52.233,66 €

Import total
114.914,05 €
459.656,18 €
574.570,23 €

Barcelona, a la data de la signatura

Carme Fortea Busquets
Cap de Dep. d’atenció social a persones sense llar o en situació d’exclusió residencial

El document original ha estat signat electrònicament per:
Maria Carmen Fortea Busquets el dia 31/07/2019 a les 13:39, que informa.

