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INFORME TÈCNIC D’INICI DE CONTRACTACIÓ
1. JUSTIFICACIÓ:
Conforme a l‟establert a la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic,
(en endavant LCSP), i especialment a l‟article 28 de l‟esmentat text legal, es procedeix a
continuació a la JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT del contracte.
L‟objecte del present expedient és la contractació de la gestió del servei públic, mitjançant
concessió, dels serveis bàsics d‟ajuda a domicili (en endavant SAD) a diferents municipis de
la comarca, per mitjà del Consell Comarcal del Vallès Occidental (en endavant CCVOC)
segons les condicions que es detallen al present plec i al plec de prescripcions tècniques
particulars que forma part del present procediment de licitació.
Inici de l‟expedient de contractació del Servei d‟Ajuda a Domicili de la comarca del Vallès
Occidental que es realitzarà als municipis de l‟àrea bàsica del CCVOC i als de més de
20.000 habitants, considerades àrees bàsiques pròpies, que s‟hagin adherit al servei.
Actualment són 14 els municipis que formen part: Badia del Vallès, Castellbisbal, Castellar
del Vallès, Gallifa, Matadepera, Rellinars, Sant Llorenç, Sant Quirze, Santa Perpètua de
Mogoda, Sentmenat, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Ullastrell, Viladecavalls.
En concret, les prestacions que són objecte de contractació referides al Servei Bàsic
d‟Ajuda a Domicili, consisteixen en:
- Actuacions de caràcter personal
- Actuacions de caràcter domèstic
- Actuacions derivades de la gestió del Banc de dispositius de suport
Amb l‟ objectiu estratègic d „esdevenir un servei basat en la qualitat, s‟ apliquen diferents
mesures incorporades al plec de clàusules tècniques, entre elles, l‟adscripció l‟ Acord Marc
General aprovat al Ple del 21 de juliol de 2016 sobre el salari mínim de referència, on es va
instar a les administracions públiques a aplicar aquest salari de referència a les
contractacions de serveis públics. Per aquest motiu, el CCVOC es compromet a aplicar
aquest Acord Marc a la contractació d‟ aquest servei i per tant també es contempla en un
increment en el cost hora de cada servei.
El contracte a subscriure té la qualificació de contracte administratiu de concessió de
serveis, tal i com estableix l‟article 15 de la Llei de Contractes del Sector Públic (en
endavant LCSP).
El codi CPV és: 85320000-8 Serveis Socials
L‟administració contractant és el Consell Comarcal del Vallès Occidental, amb domicili a la
Carretera Nacional 150, km. 15, de Terrassa (08227), i amb la pàgina web: www.ccvoc.cat.
L‟ empresari licitador, si ho creu convenient, pot oferir avantatges en la prestació del Servei,
major nombre de prestacions, millor aplicació tècnica i d‟altres característiques que puguin
ésser avantatjoses pel Consell Comarcal, les quals es justificaran degudament en la
documentació de referències tècniques i que es podran valorar atenent a la clàusula
referent als criteris de valoració d‟aquest plec.
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2. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ APLICABLES AL SERVEI
Amb l‟ objectiu estratègic d „esdevenir un servei basat en la qualitat, s‟ apliquen diferents
mesures incorporades al plec de clàusules particulars, entre elles, l‟acord aprovat al Ple del
21 de juliol de 2016 sobre el salari mínim de referència, on es va instar a les administracions
públiques a aplicar aquest salari de referència a les contractacions de serveis públics. Per
aquest motiu, el CCVOC es compromet a aplicar aquest acord a la contractació d‟ aquest
servei.
3. CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE:
A de determinar amb precisió les necessitats a per satisfer amb el contracte, s‟exposa a
continuació la següent informació:
a. Elecció del procediment i no divisió en lots.
La licitació es durà a terme pel procediment restringit, d‟acord amb el que estableix l‟article
131.2 de la LCSP, els contractes de concessió de serveis especials del Annex IV
s‟adjudicaran pel procediment restringit, i ates l‟import del contracte el procediment serà
harmonitzat.
La no divisió en lots es justifica perquè les activitats a realitzar en el servei, per a la seva
correcta execució impliquen la necessitat de realització conjunta i coordinar de forma global
la totalitat de les diferents prestacions, que ha de ser realitzat per un únic mateix contractista
per tal d'assolir la màxima eficiència en la realització del treballs.
b. Pressupost del contracte:
Atesa la naturalesa i les característiques del contracte, el volum total d‟hores anuals a
prestar de servei de SAD no es poden preveure en números exactes, ja que aquestes es
presten en atenció a la demanda dels usuaris però, per contrapartida i, a efectes de que els
licitadors puguin valorar estimativament el possible volum de negoci anual, es considera que
el número d‟hores de servei anuals poden oscil·lar entre les 80.000 i les 180.000 hores.
En cas de que el volum d‟hores anual pogués superar les 180.000 hores, el Consell
Comarcal es reserva de forma expressa la facultat de poder acordar, si ho considerés
oportú, l‟ampliació del contracte amb el consentiment previ del concessionari o bé licitar un
lot d‟ hores -independent de les hores màximes estimades del present contracte- aliè a la
present contractació.
Per incorporació /adhesió de nous municipis al SAD comarcal, o la baixa en el servei d‟algun
municipi, l‟empresa concessionària quedarà obligada, en tot cas, a mantenir els preus
derivats del present procediment de licitació pels citats municipis de la comarca en que ha
de realitzar-se el servei.
D‟altra banda, en quant a la prestació del Servei del Banc de Dispositius de Suport a la
Dependència, la despesa màxima prevista per aquest servei s‟eleva a la quantitat de
14.000,00 € IVA exclòs del 10% per a les dues anualitats del contracte.
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El pressupost del Servei d‟ Atenció a Domicili segons el percentatge d‟hores (140.000) s‟eleva
a la. quantitat màxima 6.174.789,47 € IVA exclòs/exempt del 4% d‟IVA per a les dues
anualitats del contracte.
El pressupost del Servei d‟ Atenció a la Llar segons el percentatge d‟hores (40.000) s‟eleva a
la quantitat màxima 1.432.705,87 € IVA exclòs/exempt del 4% d‟IVA per a les dues
anualitats del contracte.
El pressupost total base de la licitació del Servei d‟ Atenció a Domicili i el Banc de Dispositius
s‟eleva a la quantitat màxima de 7.621.495,34 € IVA exclòs/exempt del 4% i 10% d‟IVA
(segons l‟objecte del contracte).
La despesa màxima prevista / valor total màxim del contracte, IVA inclòs, s‟aplicarà a les
partides pressupostàries i anualitats següents:
2022
2023

núm. de partida 04-2313B-22706
núm. de partida 04-2313B-22706

import 3.963.597,58 €
import 3.963.597,58 €

On existeix crèdit adequat i suficient, amb subordinació al crèdit que es consigni en el
respectius pressupostos
Atès que l‟inici del servei tindrà lloc durant l‟exercici 2022, trobant-nos en una tramitació
anticipada del procediment, la eficàcia d‟aquest procediment de licitació queda condicionada
a l‟existència de crèdit adequat i suficient, amb subordinació al crèdit que es consigni als
respectius pressupostos dels exercicis 2022 i 2023
Consta a l‟expedient la realització del tràmit de retenció de crèdit, amb número d‟operació
220219000060 de data 28 de juny de 2021, per un import de 3.963.597,58 €
Aquesta despesa s‟ha calculat en base al màxim d‟ hores de servei possibles, que són
180.000 hores, i als preus de sortida d‟ aquesta licitació.
El màxim d‟ hores de servei previst està calculat en base a l‟ evolució d‟ augment d‟ hores
dels últims anys. L‟ exercici de l‟ any 2019 es va tancar en 144.794 hores.
A tots els efectes, s‟entendrà que el preu del contracte compren, no sols el seu objecte si no
que, també els tributs de tota índole que graven els diversos conceptes, a excepció de l‟Iva, si
hi fos preceptiu, sense que en cap cas aquests puguin ser repercutits com a partida
independent.
A nivell informatiu , a continuació es detallen el nombre d‟hores concertades durant els anys
2016, 2017, 2018 i 2019, a efectes de formulació de l‟oferta segons l‟evolució del servei a
efecte d‟una estimació prudent de creixement del servei, que resta en tot cas condicionada a
l‟evolució de la demanda potencial.
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IMPORTS
1.942.326,96 €
2.121.956‟37 €

HORES SAD
98.381
108.723

HORES SALL
22.974
23.435

2018

2.494.517,53 €

113.412

24.380

2019

2.578.081,04 €

119.280

25.514

c. Durada del contracte i data d’inici.
La durada del contracte serà de DOS ANYS prorrogable per UN ANY. La duració màxima
del contracte, inclosos els períodes de pròrroga, serà de tres anys.
L‟ inici del contracte està previst pel dia 1 de gener de 2022 i la seva .execució es preveu
que finalitzi el dia 31 de desembre de 2024
.
c) El contracte serà adjudicat al licitador que ofereixi
La puntuació màxima del present procediment de licitació serà de 100 punts dels que, 70 punts
seran atorgants en funció de judicis de valor, i els restants 30 punts seran atorgats mitjançant
l‟aplicació de formules.
i.

Fórmula econòmica (puntuació màxima 30 punts)

Els criteris vinculats a l‟objecte del contracte avaluables de forma automàtica i que serviran de
base per a l‟adjudicació del contracte són els següents:
a)

Oferta econòmica, fins a:
Millora a la baixa dels preus unitaris d‟hora dels serveis, segons
distribució
següent:
Servei d‟atenció a domicili ordinari.............................. fins a 16 punts.
Servei d‟auxiliar de la llar.............................................. fins a 4 punts.
Per avaluar i puntuar l‟oferta econòmica s‟aplicarà la següent fórmula:
Puntuació de la oferta que es valora (x) = Baixa oferta (x) / baixa
calculada d‟acord amb els criteris de l‟article 85 RGLCAP X puntuació
màxima.
Per determinar les baixes temeràries o desproporcionades serà
d‟aplicació el citat article 85 del RD 1098/2001, de 12 d‟octubre, pel que
s‟aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques (RGLCAP).
Es considera un paràmetre objectiu per apreciar que les millores
proposades sobre els preus no poden ser complertes, la indicació d‟un
percentatge de repercussió del cost salarial dins l‟escandall del preu de
servei inferior a 14,29 € SAD.
Carretera N-150, km. 15 - 08227 - Terrassa · Tel. 93 727 35 34
ccvoc@ccvoc.cat - http://www.ccvoc.cat/

20 punts

Codi de Verificació
Servei
Expedient
Referència PAC
Quadre de Classificació

b)

6I1D386J416H0Q160G0P
Serveis Jurídics
237/2021
Document 19251/2021
2.11.1. ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
G1038. Expedients de concessió de serveis

Millora de les condicions de treball de la plantilla que executi el
10
contracte, mitjançant un increment, en el salari mensual brut, pels tots punts
els perfils professionals adscrits al servei: coordinador/a tècnic/a,
coordinador/a de gestió, treballador/a familiar i auxiliar de la llar.
Aquesta millora consistirà en un percentatge d‟increment per sobre de
les taules salarials vigents en cada moment per a cada una de les
anualitats en què s‟executi el contracte.
El Conveni Col·lectiu de Treball aplicable és el d'Empreses d'Atenció
Domiciliària de Catalunya per als anys 2019 a 2023 (codi de conveni
núm.79001525011999), o el què es pugui aprovar per a les anualitats
successives i d'acord amb l'escala de puntuació automàtica següent:
Any 2022
Increment salarial d'0,5% per sobre de les taules de 2022: 0,5 punts
Increment salarial d'un 1% per sobre de les taules de 2022: 1 punts
Increment salarial d'un 1,5% per sobre de les taules de 2022: 1,5 punts
Increment salarial d'un 2% i més per sobre de les taules de 2022: 2
punts
Any 2023
Increment salarial d'0,5% per sobre de les taules de 2023: 0,5 punts
Increment salarial d'un 1% per sobre de les taules de 2023: 1 punts
Increment salarial d'un 1,5% per sobre de les taules de 2023: 1,5 punts
Increment salarial d'un 2% i més per sobre de les taules de 2023: 2
punts
Caldrà presentar un quadre amb les categories professionals, amb el
detall dels costos actuals i l'increment proposat per a les anualitats
2022 i 2023, i orientativament, per a l‟any 2024; en el cas que dins del
termini de presentació d'ofertes s'hagi aprovat el nou conveni col·lectiu,
caldrà presentar l'oferta ajustada a les taules salarials de l'any 2022,
2023 i 2024 incloses dins del nou conveni.
Les millores salarials han de ser efectives a l'inici de la contractació i
per als anys successius s'haurà d'aplicar l'increment proposat en
l'oferta inicial respecte de cadascuna de les taules salarials previstes al
Conveni col·lectiu d'aplicació

ii.
Oferta tècnica : judici de valor (puntuació màxima 70 punts)
Els criteris vinculats a l‟objecte del contracte avaluables de forma subjectiva i que serviran de
base per a l‟adjudicació del contracte són els següents:
Es valoraran les següents àrees rellevants:
1. Característiques i ubicació del servei (fins a 4 punts):
a) La gestió del servei (dispersió geogràfica i característiques pròpies de les
zones rurals i urbanes): desplaçaments i contractació del personal pels
diferents territoris.
b) Adaptació a les característiques d' organització i funcionament de cada
municipi.
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2. Organització del servei i estructura de l' empresa (fins a 4 punts):
a) Missió, visió i valors. Organigrama i les funcions dels departaments o seccions de
l'empresa. Procediments, sistemes de gestió i circuits d'actuació interns per al
desenvolupament del servei, es valorarà que la informació sigui visual i concreta.
b) Estructura funcional del personal adscrit al servei, amb descripció de llocs de
treball i gestió per competències.
c) Estructura territorial del personal adscrit al servei. Pel que fa a la adequada
prestació de tots els serveis objecte del contracte es valorarà la presentació d‟un
organigrama de cobertura territorial amb detall del personal adscrit a cada un
dels municipis, que garanteixi que el servei quedarà cobert en els termes que
obliga el plec de prescripcions tècniques.
3. Comunicació i coordinació del servei (fins a 14 punts):
a) En relació a la comunicació amb les persones usuàries, els mitjans previstos per
garantir- la i millores que afavoreixin la resolució de conflictes i la reducció de la
càrrega emocional de les treballadores d'atenció directa (treballadores familiars i
auxiliars de la llar).
b) Nivells de coordinació entre: a) treballadora d' atenció directe i coordinadora tècnica
coordinadora tècnica i SSB (circuits, mitjans i eines, mètodes, continguts).
4. Formació i competències professionals (fins a 10 punts):
a) El contingut i abast del pla de formació anual: per als diferents col·lectius
professionals, continguts de plans específics per modalitats d' atenció diferenciades,
especialment la modalitat socioeducativa, i proposta horària.
b) L' orientació pràctica del pla de formació, fent èmfasi en les accions formatives
dirigides a treballar en habilitats i competències.
c) El sistema de detecció de necessitats formatives.
d) El sistema d' avaluació de l' impacte de la formació.
e) Explicació d' altres perfils professionals (equip multidisciplinari).
5. Comunicació i informació amb la persona usuària i l' entorn cuidador (fins a 10
punts):
a) Planificació de l' atenció a partir de la proposta inicial de la persona referent de SSB.
b) Sistemes per promoure que els professionals incorporin i apliquin en la prestació del
servei els principis de promoció de l' autonomia i les capacitats i l' Atenció Centrada
en la Persona.
c) Sistemes de coneixement dels diferents serveis domiciliaris i comunitaris que pugui
tenir una mateixa persona (especialment atenció domiciliaria de salut,
teleassistència, assistència a centre de dia, etc.)
d) Mètodes i instruments per la identificació, classificació i registre del nivell de
complexitat i de les situacions de risc de les persones ateses pel servei.
e) Sistemes per garantir la comunicació de canvis significatius en l' estat de la persona i
la situacions de risc.
f) Criteris per l' assignació del professional més adient a cada situació.
g) Mesures per garantir la continuïtat assistencial en les situacions de canvi en el
professional d' atenció directe.
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h) Avaluació de la efectivitat de les tasques proposades al Pla de Treball.
6. Sistemes d' Informació (fins a 12 punts):
a) Continguts i sistema de l' aplicació de gestió per l' empresa i per a les referents de
SSB i la Coordinació del CCVOC.
b) Prestacions del dispositiu mòbil i/o APP's de gestió del servei pel personal (de
gestió i d' intervenció) en la línia de completar la informació de la persona atesa, les
tasques a realitzar i la comunicació d' incidències, l'avaluació del servei, etc.
c) En els sistemes de registre i la resposta a les comunicacions telefòniques i digitals de
les treballadores d' atenció directe i dels usuaris de l' empresa.
7. Gestió de la qualitat del servei (fins a 12 punts):
a) Model de fitxa dels protocols que disposa l'empresa per a la gestió del servei, que
incorpori com a mínim els elements següents: títol, objectius, activitats, seguiment i
avaluació e implementació. Es valorarà el contingut, l'estructura i l'orientació que
tendeixi la promoció de l'autonomia de la persona usuària. Adjuntar com annex un
exemple del protocol de “Detecció, comunicació i actuació davant situacions de risc”.
b) Sistema per avaluar la satisfacció dels serveis per part de les persones usuàries.
c) Sistema de control i gestió de les incidències, queixes i suggeriments de les
persones usuàries. Es valorarà la claredat i agilitat en donar la resposta
corresponent.
d) Disposar d'espais de supervisió i/o reflexió ètica sobre la intervenció i relació amb les
persones usuàries. Es valorarà el contingut, la periodicitat i el perfil professional de
la/les persones que el gestionaran.
8. Compromís social del servei (fins a 4 punts):
a) Col·laboració amb empreses d'inserció social del territori que afavoreixin la inclusió
social, amb el màxim de concreció i detall.
b) Promoure l'estabilitat de la plantilla i limitar la rotació. Es valorarà les mesures de
conciliació laboral i familiar. Es valorarà les mesures de conciliació laboral i familiar
que es duran a terme.
En compliment de l‟Article 147.1.a) i c) de la LCSP, en cas de què es produeixi empat entre
diverses ofertes després de l‟aplicació dels criteris d‟adjudicació descrits en la present
clàusula.
Es demanarà una memòria indexada que seguirà l‟ordre establert en els criteris de valoració
detallats a les clàusules administratives i respondrà en la mesura del possible les
consideracions a valorar.
Es presentaran amb el següent format:
-

Màxim de 35 pàgines més annex indicat.
Lletra Arial 11, interlineat 1, marges superior i inferior 2,5; esquerra i dreta 3,5.
Només es valoraran les primeres pàgines de la proposta fins arribar al número
màxim establert (35 pàgines). Tot el que no quedi recollit en les pàgines
establertes no serà objecte de valoració. La portada i l‟índex de la memòriaprojecte de gestió no es tindran en compte pel còmput de l‟extensió màxim de la
proposta.
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L‟ ordre del projecte haurà de seguir el guió de les àrees rellevants presentat al
Plec Administratiu.

Els membres del Comitè estarà format per responsables del servei del SAD dels ajuntaments
adherits al “Servei Públic relatiu al Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) a diferents municipis de la
comarca del Vallès Occidental, o persones en qui deleguin i seran designats pel President del
Consell Comarcal, mitjançant Decret a donar compte al Ple, i representaran els ajuntaments
adherits .
d. Forma de pagament
1.- El concessionari percebrà una retribució fixada directament dels usuaris del servei, o de la
pròpia administració d‟acord amb els preus convinguts, en base als servei realment prestat,
amb subjecció al contracte atorgat, a les seves modificacions i/o ampliacions aprovades i a les
ordres donades per escrit per l'Administració.
2.- Al finalitzar el mes, l‟operador presentarà els albarans dels serveis prestats abans del dia
5 del mes immediatament següent, per tal que es puguin validar els serveis realitzats. Un cop
degudament conformats els albarans, l‟operador facturarà mensualment als usuaris/àries el
cost dels serveis realitzats, segons les tarifes estipulades i tenint en compte les bonificacions
establertes per l‟ajuntament.
Així mateix farà una factura de la part bonificada a nom del CCVOC, desglossat per cada
ajuntament.
La gestió econòmica s‟atendrà al exposat en el reglament i les disposicions de gestió, del
servei.
3.- Així mateix, l‟ adjudicatari haurà de lliurar periòdicament amb les factures, un certificat
específic d‟estar al corrent de les seves obligacions tributàries durant els dotze mesos
immediatament anteriors a la data de les referides factures, de conformitat amb l‟article 43
de la Llei General Tributària.
4.- Quan l‟adjudicatari sigui una de les entitats obligades a expedir i trametre factura
electrònica pels serveis efectivament prestats, d‟acord amb el que regula 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 al Consell Comarcal a
través del Punt General d‟Entrada de Factures Electròniques ubicat a la seu electrònica
comarcal www.ccvoc.cat. En la resta de casos, serà potestatiu per a l‟adjudicatari la
presentació de factura electrònica.
Els codis DIR3 són:
Òrgan gestor
L06090830

Unitat tramitadora
L06090830

Oficina comptable
L06090830

A la factura s‟haurà de fer constar l‟àrea gestora: DRETS SOCIALS
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e. Preus i existència o no de revisió de preus.
Els preus dels diferents serveis proposats per aquesta licitació han estat superiors als dels
anteriors concursos, degut a diferents motius.
Per una banda, l‟augment salarial del conveni col·lectiu del sector de l‟any 2021 i d‟ altra
banda, s‟han tingut en compte la previsió d‟increments salarials pels anys 2022, 2023 i 2024
(durada inicial prevista i possible pròrroga).
Per tot això, el preu de sortida es justifica segons Annex A
Segons l‟estudi d‟escandall de costos realitzat pels serveis tècnics, el preu de licitació d‟hora
de servei d‟ajuda a domicili ordinària es fixa en els següents preus unitaris:

I.



Preu hora de la prestació del Servei d‟atenció a domicili en dies laborables i jornada
diürna de les 07:00h. fins a les 21:00h. (jornada habitual de dilluns a divendres), fins
a un màxim de 22,11 euros/hora, essent l‟IVA (4%) d‟import 0,88 euros. Total amb
IVA inclòs 22,99 € euros/hora.



Prestació del Servei d‟auxiliar de la Llar en dies laborables i jornada diürna de les
08:00h. fins a les 18:00h. (jornada habitual de dilluns a divendres), fins a un màxim
de 17,95 euros/hora, essent l‟IVA (4%) d‟import 0,72 euros. Total amb IVA inclòs
18,67 euros/hora.



Preu hora de la prestació del Servei d‟atenció a domicili en jornada de dissabtes,
diumenges, festius i nocturn, incrementant un 25% l‟hora del Servei d‟atenció a
domicili en dies laborables d‟acord amb el que estableix el Conveni. *



Preu hora de la prestació del Servei d‟atenció a domicili - NPE (Necessitats de
protecció especial), incrementant un 50% l‟hora del SAD en jornada habitual. **



Servei del Banc de Dispositius de Suport a la Dependència, s‟ha previst dos imports
diferents en funció del tipus de material a subministrar en el servei. lliurament de
material o recollida a domicili en dies laborables i jornada diürna de les 07:00h. fins a
les 21:00h. (jornada habitual de dilluns a dissabte). ***
Preu de 30 euros, IVA exclòs, essent l‟IVA d‟un 10%, total preu amb IVA inclòs de 33
euros quan es tracti del lliurament o recollida dels següents dispositius:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Alçador WC
Banyera Juve
Barana per llit universal
Cadira banyera giratòria
Cadira dutxa plegable
caminador
caminador amb rodes
Caminador fixe articulat
caminador infantil
Compressor
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Cons d'elevació de 14 cm joc de 4 unitats
Cons d'elevació de 9 cm joc de 4 unitats
Crossa amb 4 potes
crosses infantils
Elevador vàter 10 cm amb tapa
Elevador vàter regulable i inclinable amb braços

Preu de 60 euros, IVA exclòs, essent l‟ IVA d‟ un 10%, total preu amb IVA inclòs de 66
euros per al lliurament o recollida de la resta de dispositius del DSD.

* Aquest preu no entra en la distribució de punts de la fórmula econòmica, tot i que s’ha de
de tenir en compte dins l’oferta econòmica i serà el resultat del preu hora del Servei
d’atenció a domicili en dies laborables guanyador més el que indiqui el conveni.
** Aquest preu és fix per servei prestat i no entra en la distribució de punts de la fórmula
econòmica, tot i que serà el resultat del preu hora del Servei d’atenció a domicili en dies
laborables guanyador més un 50 % que s’ha de de tenir en compte dins l’oferta econòmica.
*** Aquest preu és fix per servei prestat i no entra en la distribució de punts de la fórmula
econòmica, tot i que s’ha de de tenir en compte dins l’oferta econòmica.

En quant al Servei d‟ atenció a domicili, Servei d‟auxiliar de la llar i Banc de Dispositius de
Suport a la Dependència, la despesa màxima anual prevista per aquest servei s‟eleva a la
quantitat de 3.826.294,96 € IVA exclòs.
D‟altra banda, en quant a la prestació del Servei del Banc de Dispositius de Suport a la
Dependència, el/la concessionari s‟haurà de fer càrrec durant tota la vigència del contracte
del manteniment, el trasllat d‟ubicació, l‟emmagatzematge i la revisió de tot el material i la
seva gestió en general. Conseqüentment, no hi ha d‟haver cap cost addicional a assumir per
part del CCVOC. La despesa màxima anual prevista per aquest servei s‟eleva a la quantitat
de 7.000 € IVA exclòs, tot i que el Consell Comarcal en cap cas estarà obligat a sol·licitar un
número mínim de serveis per cada exercici ni a assumir cap cost econòmic al marge dels
serveis efectivament rebuts.
En el cas de que, com a conseqüència de les eventuals modificacions del contracte es
pogués arribar fins al límit de 180.000 hores anuals de servei, el valor anual màxim del
contracte –estimativament- podria arribar a elevar-se a la quantitat de quatre milions quatrecents quaranta-vuit mil tres-cents cinquanta-nou euros amb onze cèntims d‟euros
(4.428.226,62 €) IVA exclòs.
Els licitadors oferiran per a cada Servei el preu que estimin més apte, sota els principis de
racionalitat i economia.
Els imports s‟han de consignar amb tots els conceptes inclosos, tenint en compte els
desplaçaments, descans, material a utilitzar, formació del personal, administració,
coordinacions, supervisió, impostos, totes aquelles altres particularitats que el licitador
estimi i totes les despeses necessàries per poder realitzar el servei d‟acord amb el contracte,
el plecs, els protocols i les normes que regeixen el servei.
S‟annexa una proposta per omplir l‟escandall de costos Annex B.
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Els usuaris dels serveis abonaran els preus públics establerts en la publicació del Preu
Públic del Servei d‟Ajuda a domicili i l‟empresa adjudicatària assumirà la gestió del
cobrament als usuaris.
En quant a la revisió de preus del contracte no es farà revisió de preus.
f. Obligacions i despeses exigibles a l’adjudicatari
El concessionari haurà d‟abonar un cànon trimestral al Consell Comarcal del Vallès
Occidental equivalent al 2%, IVA exclòs, calculat sobre la totalitat de la facturació girada pel
mateix – com a conseqüència del present contracte- durant els tres mesos anteriors.
g. Mitjans d’ acreditació de la capacitat jurídica, la solvència tècnica i la solvència
econòmica proposats.
L‟oferta s‟acompanyarà de la preceptiva declaració responsable. Aquesta haurà d‟anar
signada pel licitador. El Consell Comarcal podrà comprovar en qualsevol moment la veracitat i
exactitud de la declaració responsable, i considerarà la falsedat d‟aquests requisits com a
causa de resolució del contracte.
Serà necessari adjuntar per part dels licitadors:


Declaració de compromís de disposar d‟ un local a la comarca del Vallès Occidental
per tal de donar cobertura a l‟ activitat, dins dels dos mesos a comptar des de l‟ inici
de l‟ execució del contracte.

h. Règim de garanties provisionals i definitives proposades.
El licitador que hagi presentat l‟oferta econòmicament més avantatjosa, sense atendre
exclusivament al preu, abans de l‟adjudicació, serà requerit per a què constitueixi la garantia
definitiva del contracte, que equivaldrà al 5% de l‟import total d‟adjudicació i/o despesa
màxima del contracte – de les dues anualitats-, IVA exclòs, de conformitat amb l‟article 107
LCSP. El mateix també serà requerit per a què presenti els documents que li puguin ser
requerits en els termes previstos en la documentació contractual i en la seva oferta, que
haurà de ser dins del termini de deu dies hàbils a comptar a partir del següent al que hagi
rebut el requeriment. En tot cas, serà necessari que presentin els certificats acreditatius de
trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.
i.

Règim de faltes i sancions contractuals

A efectes contractuals es consideraran faltes/infraccions sancionables, tota acció o omissió
del contractista que suposi malmetre les exigències establertes en els plecs de clàusules
administratives i tècniques particulars, així com en la normativa que regula la prestació dels
serveis objecte de la present contracta.
Les faltes seran considerades greus o molt greus a tenor del precepte infringit i considerant
la proporcionalitat de la falta.
Correspondrà a la Presidència del Consell Comarcal del Vallès Occidental la imposició de
sancions per les faltes greus, i correspondrà al Ple del Consell Comarcal del Vallès
Occidental la imposició de sancions per les faltes molt greus.
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Les infraccions en que incorri l‟adjudicatari es classifiquen en molt greus, greus i lleus.
Per a concretar les sancions que sigui procedent imposar i per valorar la gravetat del fet
constitutiu de la infracció i la sanció o les sancions aplicades, es consideraran els criteris
següents:









El grau de culpabilitat i la intencionalitat de l'infractor o infractora.
Els perjudicis físics, morals i materials causats a persones o béns i la situació de risc
creada o mantinguda.
El nombre de persones usuàries del servei o que formen part del seu entorn, afectades
per l‟incompliment.
La reincidència o la reiteració.
La transcendència econòmica i social de la infracció.
L'incompliment reiterat dels advertiments o recomanacions previs.
El caràcter permanent o transitori de la situació de risc creada per la infracció.
El compliment per iniciativa pròpia de les normes infringides, en qualsevol moment del
procediment administratiu sancionador, si encara no s'ha dictat una resolució.

A part de les establertes al Plec de clàusules administratives generals, constitueix una falta
tot compliment defectuós de la prestació o incompliment dels compromisos i de les
condicions establertes en el plec de prescripcions tècniques i del plec de clàusules
administratives particulars.
S‟estableix el següent catàleg d‟incompliment de les obligacions de l‟empresa contractista,
distingint entre els de caràcter lleu, greu i molt greu:
a) Faltes molt greus:










La vulneració pel contractista de la normativa en matèria laboral i de seguretat i/o
salut laboral d‟obligatori compliment sempre que revesteixi caràcter essencial.
La inobservança per part del contractista de les obligacions que afectin a aspectes
higienico-sanitàries en la prestació dels serveis objecte de contracte quan impliquin
l‟incompliment de les normes específiques d‟aplicació en cada cas.
La interrupció o suspensió en al prestació del servei als usuaris excepte en els casos
de força major o de circumstàncies fortuïtes, degudament acreditades.
L‟incompliment reiterat de les ordres o instruccions donades per l‟òrgan de
contractació que revesteixin caràcter essencial per l‟adequada prestació dels serveis
i que no figuren específicament tipificades en el present plec.
El falsejament i/o manca d‟informació que hagi de proporcionar el contractista a
l‟administració, de conformitat amb l‟establert en el present plec.
L‟acumulació o reiteració de tres faltes greus en el transcurs de sis mesos de
prestació de servei.
El tractament vexatori o poc ètic als usuaris i familiars d‟aquests.
Els incompliments en que incorri el contractista dels terminis contractuals es
sancionaran de conformitat amb el que disposa la LCSP.
Aquelles estipulades com a molt greus en el reglament vigent en el moment de la
infracció.
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Les faltes molt greus es sancionaran amb multa entre 6.001 € i 12.000 € o amb la resolució
del contracte, si de l‟incompliment s‟hagués derivat greu pertorbació del servei o lesió o
perjudici per als drets o interessos de les persones usuàries.
b) Faltes greus:













La no realització de les prestacions o la realització defectuosa d‟aquestes.
El retardament en la prestació del servei de forma no reiterada ni sistemàtica.
El no seguiment de les prescripcions sanitàries o incompliment de les ordres
donades per evitar situacions insalubres, perilloses, nocives o molestes per als
usuaris.
L‟incompliment de les ordres sobre modificacions o millores de servei, que no
impliquin increment de despesa per al contractista.
El tractament incorrecte reiterat de cara a les persones usuàries dels serveis.
Totes aquelles que representin una irregularitat no admissible en la prestació del
servei, de conformitat en allò establert en aquest plec.
Dificultar la inspecció a l‟administració per part del contractista.
La no comunicació a l‟Administració de les vacants i variacions del personal.
L‟acumulació o reiteració de tres faltes lleus en el transcurs de sis mesos de
prestació de servei.
L‟incompliment o mala praxis de les obligacions contingudes en el plec de
condicions tècniques, en el present plec, en el documents relatius a la gestió del
servei (protocols, disposicions de gestió, reglaments, etc) i en la seva oferta.
L‟acumulació o reiteració de tres faltes lleus en el transcurs de sis mesos de
prestació de servei.
Aquelles estipulades com a greus en el reglament vigent en el moment de la
infracció.

Les faltes greus es sancionaran amb multa entre 3.001 € i 6.000€.
c) Faltes lleus:





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.
Totes les recollides com a lleus en el conveni de treballadors/es familiars i de les
quals es tinguin competències.
No comunicar immediatament les incidències detectades en el decurs de la prestació
d‟una atenció o servei.
Aquelles estipulades com a lleus en el reglament vigent en el moment de la infracció.

Les faltes lleus es sancionaran amb multa entre 1.000 € i 3.000€.
Les sancions s‟imposaran per acord de l‟òrgan competent, adoptat a proposta del
responsable de contracte i prèvia audiència al contractista. L‟acord que s‟adopti imposant les
penalitats serà immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant la deducció de les
certificacions o factures que s'hagin d‟abonar al contractista o sobre la garantia, quan no es
puguin deduir del pagament esmentat, tal com preveu l‟article 194 de la LCSP.
Si la infracció comporta danys i perjudicis per al Consell Comarcal, serà exigible la
indemnització corresponent.
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Mesa de Contractació

La Mesa de contractació estarà formada pels següents membres:






La Cap de l‟Àrea de Drets Socials, que actuarà com Presidenta de la Mesa.
El Secretari de la Corporació, vocal.
L‟ Interventor de la Corporació, vocal.
La Tècnica i Coordinadora del SAD, vocal.
La tècnica de serveis jurídics de la Corporació, que actuarà com a Secretari de la
Mesa.

O, en el seu cas, els suplents que cadascú pugui designar.


També podrà assistir a l‟acte públic un representant de cada grup polític comarcal,
amb veu però sense vot.

Tècnica del SAD

F_FIRMA_153

La Cap de l‟ Àrea de Benestar Social

F_FIRMA_63

El Vallès Occidental.
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Annex núm. A
ESTUDI DE COSTOS – RESUM - SAD / SALL /DSD

Desglòs Pressupost Base Licitació
SAD 2022-2023
3.015.112,11
994.987,00
361.813,45
601.514,87

SALL 2022-2023
737.237,07
243.288,23
95.840,82
98.052,53

4.973.427,43 €

1.174.418,65 €

696.279,84
30.800,00 €

117.441,86
30.800,00 €

Total Costos Indirectes

727.079,84 €

148.241,86 €

TOTAL COSTOS
IVA 4%
Total costos IVA inclòs

5.700.507,27 €
228.020,29 €
5.928.527,56 €

1.322.660,51 €
52.906,42 €
1.375.566,93 €

355.711,65 €
118.570,55 €

82.534,02 €
27.511,34

6.174.789,47 €

1.432.705,87 €

1.234.957,89 €
3.110.444,23 €
14.000,00 €
10.534.191,60 €
12.973.816,91 €

286.541,17 €
720.378,27 €

Cost Salarial
Cost Seguretat Social Empresa
Absentisme
Altres costos Directes
Total Costos Directes
Costos Indirectes
Control presencial

Benefici Industrial (6%)
Canon (2% sobre import de facturació)
PRESSUPOST BASE LICITACIÓ IVA exclòs
Modificació contracte
Previsió pròrroga - 2024
Banc Dispositius
Total
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
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ESTUDI DE COSTOS SAD

SAD
Cost Salarial
SAD - Seg. Social /empresa
SAD - absentisme - 12%
SAD - altres costos directes -15%
(coordinació, desplaçaments, hores
no recuperables, descans, formació,
llicències retribuïdes, temps descans)
TOTAL COSTOS DIRECTES

20222023Increment
Increment 2%
2% millora
millora que
que ofereix
ofereix
l'empresa
l'empresa
1.503.796,56
1.511.315,55
496.252,87
498.734,13

possible
pròrroga
2024
1.518.872,13
501.227,80

180.455,59

181.357,87

182.264,66

300.007,41
2.480.512,43

301.507,45
2.492.915,00

303.014,99
2.505.379,57

347.271,74
15.400,00
362.671,74

349.008,10
15.400,00
364.408,10

350.753,14
15.400,00
366.153,14

TOTAL COSTOS SENSE IVA
IVA (4%)

2.843.184,17
113.727,37

2.857.323,09
114.292,92

2.871.532,71
114.861,31

TOTAL COSTOS MÉS IVA

2.956.911,54

2.971.616,02

2.986.394,02

177.414,69

178.296,96

179.183,64

59.138,23

59.432,32

59.727,88

3.079.737,10

3.095.052,38

3.110.444,23

22,00

22,11

22,22

SAD - Costos Indirectes (14%)
(transport / telèfon / oficina
material treball / altres
Control presencial
TOTAL COSTOS INDIRECTES

SAD - Benefici Industrial (6%)
CANON 2% (calculat sobre import de
facturació)
TOTAL DESPESA MÀXIMA
PREVISTA ANUAL S/ IVA
PREU/HORA SAD / sense IVA

Preu SAD = previsió 3 anualitats

Preu s/IVA
IVA 4%
22,11

Preu total IVA
inclòs
0,88
22,99
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ESTUDI DE COSTOS SALL

SALL
Salaris
SAD - Seg. Social /empresa

2022Increment
2% millora
que ofereix
l'empresa
368.342,28
121.552,95

2023Increment
2% millora
que ofereix
l'empresa
368.894,79
121.735,28

possible
pròrroga
2024
370.739,26
122.343,96

SAD - absentisme -13%
SAD - altres costos directes 10%
(coordinació, desplaçaments,
hores no recuperables, descans,
formació, llicències retribuïdes,
temps descans)
TOTAL COSTOS DIRECTES

47.884,50

47.956,32

48.196,10

48.989,52
586.769,25

49.063,01
587.649,40

49.308,32
590.587,65

SAD - Costos Indirectes (10%)
(transport / telèfon / oficina
material treball / altres
Control presencial
TOTAL COSTOS INDIRECTES

58.676,92
15.400,00
74.076,92

58.764,94
15.400,00
74.164,94

59.058,76
15.400,00
74.458,76

TOTAL COSTOS SENSE IVA
IVA (4%)

660.846,17
26.433,85

661.814,34
26.472,57

665.046,41
26.601,86

TOTAL COSTOS MÉS IVA

687.280,02

688.286,91

691.648,27

SAD - Benefici Industrial (6%)

41.236,80
148.153,85

41.297,21
148.329,88

41.498,90

CANON 2% (sobre import de
facturació)

13.745,60

13.765,74

13.832,97

TOTAL DESPESA MÀXIMA
PREVISTA ANUAL S/IVA

715.828,57

716.877,29

720.378,27

17,90

17,92

18,01

PREU/HORA SALL / sense IVA

Preu s/IVA
IVA
Preu SALL = previsió 3 anualitats
17,95

Preu total IVA
inclòs
0,72
18,67
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Annex núm. B

SAD
Cost/ hora

€/hora

%

SALL
€/hora

Cost salarial SAD
Cost salarial
Altres costos directes- inclou:
- Temps desplaçament
- Hores no recuperables
- Descans
- Formació
- Llicències retribuïdes
- Representació Sindical
- Coordinació i administració
- Absentisme
Costos indirectes - inclou:
- Transport equip
- Telèfon equip
- Oficina
- Material de treball auxiliar
- Altres (assegurances, formació,
etc.)
- Control presencial
Benefici Industrial = 6%
Canon = 2%
Total
Total 4% IVA inclòs
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