Joan Manuel Abelló, secretari del Consell Comarcal del Baix Camp
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Camp, degudament reunida en la sessió
ordinària de 17 de desembre de 2019, amb l’assistència de totes les persones que la integren,
va aprovar, per unanimitat de vots de les persones assistents, l’acord que es transcriu a
continuació:
"6. Proposta d’adjudicació de l’expedient número C 09/2019, referent a la contractació
del servei d’acolliment residencial d’urgència adreçat a les dones i els seus fills i filles
víctimes de violència masclista de la comarca del Baix Camp.
Fets
1. En data 5 d’octubre la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Camp va acordar l’
aprovació de l’inici de l’expedient de contractació del servei d’acolliment residencial d’urgència
adreçat a les dones i els seus fills i filles víctimes de violència masclista de la comarca del Baix
Camp.
2. La tramitació del procediment d’adjudicació es va dur a terme de forma ordinària, de
conformitat amb els articles 116 i 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, (en
endavant LCSP).
D’acord amb l’article 131 de la LCSP el procediment d’adjudicació del contracte va ser obert,
utilitzant criteris subjectes a judici de valor i criteris avaluables de forma automàtica (millor
oferta econòmica).
3. En data 15 de novembre de 2019 es va publicar al perfil del contractant del Consell
Comarcal del Baix Camp, l’anunci de licitació on s’informava de les característiques de la
licitació i es fixava com a data límit per a la presentació d’ofertes el dia 02 de desembre de
2019 a les 23:59 hores.
4. Les empreses que van presentar les seves ofertes dins de termini van ser les següents:

5. En data 04 de desembre a les 10:14 hores, es va procedir a l’obertura del sobre B
corresponent a la proposta avaluable amb criteris subjectius, de les empreses que havien
introduït la paraula clau en termini.

6. En data 09 de desembre a les 12:04 hores, es va procedir a l’obertura del sobre C
corresponent a la proposta avaluable amb criteris objectius, de les empreses que havien
introduït la paraula clau en termini.

7. Els criteris per a valorar les ofertes, d’acord amb les especificacions establertes en el PCAP
van ser els següents:
a. “CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR”
Memòria (de 0 a 7 punts)
Es valorava fins a un màxim d’1 punt cadascun dels següents apartats desenvolupats a la
memòria:
1. Coneixement de la realitat actual de la població de dones de la comarca.
2. Situacions conflictives que poden afectar la independència i integritat de les dones.
3. Objectius del servei d’allotjament temporal la dona.
4. Durada estimada i plantejament de l’estructura de la intervenció de les persones
professionals (procediment, funcions, tasques, etc...)
5. Funcions i objectius del servei.
6. Experiència acreditada en la gestió i prestació de Serveis i recursos adreçats a dones.
7. Propostes de millores del Servei del Pis d’urgència gratuïta.
b. “CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA”
Millor oferta econòmica (de 0 a 10 punts).

• Es valorava fins a 7 punts el preu anual d’establiment del servei proposat.
• Es valorava fins a 3 punts l’import per estada (Per al càlcul d’aquesta puntuació, es
tindran en compte els preus proposats per a cada tipus de família (fins a 2 fills/es i més de
2 fills/es) amb una simulació de 3 famílies usuàries del servei a l’any per a cadascuna d’
aquestes 2 tipologies de famílies, amb una estada mitjana de 10 dies per família).
Per obtenir la puntuació, es va procedir a avaluar l’oferta presentada de manera que a l’oferta
més econòmica, quan no sigui anormalment baixa, li va ser assignada la màxima puntuació (7
punts o 3 punts) i la resta d’ofertes van ser puntuades proporcionalment en base a l’oferta més
econòmica. Si un/a o més licitadors/es s’excedís en alguna oferta econòmica el preu màxim
que s’estableix al pressupost de licitació, l’oferta econòmica del servei no seria puntuada.
____ =__ × ____/____ Pv = Puntuació de l’oferta a Valorar
P = Punts criteri econòmic (7 punts o 3 punts)
Om = Oferta Millor
Ov = Oferta a Valorar
8. La valoració de les ofertes presentades per les empreses admeses, tenint en compte el
criteri establert i ordenada de forma decreixent, d’acord amb el que estableix l’article 150 de la
LCSP, és la següent:
ASSISTÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL, Fundació Privada (6,5 punts)
1. Criteris subjectes a judici de valor (màx. 7 punts)
Memòria descriptiva del Servei d’
acollida d’urgència per a dones ,fills i
filles víctimes de violència masclista

Puntuació
màxima

Puntuació total:6,50 punts

1

Deixen constància dels seus 25 anys al servei de
l’atenció de dones gestionant i planificant diferent
recursos adreçats a la dona SIAD, PAIF, ISAD i
centres residencials d’estada temporal per dones

2. Situacions conflictives que poden
afectar la independència i integritat de les
dones

0,5

Especifiquen la que manca de recursos d’
urgència propis de les Comunitats Autònomes
determinades administracions locals han optat en
oferir aquest serveis de urgència per atendre
adequadament les situació immediata a la dona
que ha d’abandonar temporalment el seu
domicili. Cal millorar la explicació de la tipologia
de situacions conflictives.

3. Objectius del servei d’allotjament
temporal de la dona

1

Queden ben definits els objectius principals dels
serveis d’urgència.

1. Coneixement de la realitat actual de la
població de dones de la comarca

4. Durada estimada i plantejament de l’
estructura d’intervenció

Queda ben definida la tipologia de servei , de
365 dies i 24 hores /dia

5. Funcions i objectius del servei

1

Al definir les tasques de les professionals,
implícitament defineix els objectius descrits en l’
apartat 3.

6. Experiència acreditada en la gestió i
prestació de servei i recursos adreçats a
dones.

1

Des de l’any 2006 l’entitat de presta els servei de
pis d’urgència al Consell Comarcal del Baix
Camp i altres administracions locals.

7. Propostes de millores del servei del Pis
d’urgències

1

Oferiran un suport jurídic a les usuàries del servei

2. Criteris avaluables de forma automàtica (màx. 10 punts)
Descripció

*Preu màxim

*Preu ofert

Puntuació
(màx. 10 punts)

Prestació del servei

3.087,41 € anuals

2.400,00 € anuals

(Màx. 7 punts)
7 punts

Estada per dia i unitat familiar fins a
2 fills/es

49 € diaris

48,25 € diaris

(Màx. 3 punts)
3 punts

Estada per dia i unitat familiar amb
més de 2 fills/es

62 € diaris

60,81 € diaris

(Màx. 3 punts)
3 punts

TOTAL:

10 punts

Fonaments de dret
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’
ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
En tot allò que sigui d’aplicació desprès de l’entrada en vigor de la LCSP.
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009). En tot allò que
no s’oposi a la LCSP.
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, (d’ara endavant, RGLCAP). En tot allò que no s’oposi
a la LCSP.
e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals.
De conformitat amb el que s’ha exposat la Junta de Govern adopta, per unanimitat de vots de
les persones assistents, el següent acord:
PRIMER.- Que l’oferta presentada per l’empresa ASSISTÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL,
Fundació Privada, ha obtingut la major puntuació (10 punts)
SEGON.- Es proposa a l’òrgan de contractació, l’empresa ASSISTÈNCIA I GESTIÓ
INTEGRAL, Fundació Privada amb NIF 38018877-S,domiciliada al Carrer Pau Claris, 138 6è
3ª, Barcelona, per a l’adjudicació del contracte de servei d’acolliment residencial d’urgència
adreçat a les dones i els seus fills i filles víctimes de violència masclista de la comarca del Baix
Camp."
Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació

I, perquè així consti amb l'advertència dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta
corresponent, signo aquest certificat
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