Ajuntament de Reus
Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni
ANUNCI DE LICITACIÓ
CONSER-0268/2021
Aprovat per Decret de la regidora delegada de l’Àrea Hisenda número 2021019116 de data
15 d’octubre de 2021 el plec de clàusules administratives particulars i tècniques que haurà
de regir la contractació, mitjançant procediment obert simplificat sumari, del servei
d’atenció integral local per a les persones LGTBI+.
S’anuncia la convocatòria de la licitació pública, d’acord amb l’article 135 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic:
1. Poder adjudicador
1.1 Nom i adreces
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Organisme: Ajuntament de Reus
Número d'identificació: P4312500D
Adreça: Plaça Mercadal, 1
Localitat: Reus
Dependència que tramita l’expedient: Servei d’Aprovisionaments, Contractació i
Patrimoni.
Codi Postal: 43201
Codi Nuts: ES514
Telèfon: 977.010.008
Fax: 977.010.208
Correu electrònic: contractacio@reus.cat
Adreces d'internet
Adreça principal: www.reus.cat
Adreça del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&keyword=reus&idCap=1502462&ambit=&

1.2 Contractació conjunta / central de compres: No
1.3 Comunicació
Accés lliure, directe, complet i gratuït als plecs de la contractació a l'adreça:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&keyword=reus&idCap=1502462&ambit=&
Pot obtenir-se més informació a l'adreça esmentada a dalt.
Les ofertes o sol·licituds de participació han d'enviar-se per via electrònica a
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&keyword=reus&idCap=1502462&ambit=&
1.4 Tipus de poder adjudicador: Administració Pública local
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1.5 Principal activitat del poder adjudicador: Serveis públics generals
2 . Objecte
2.1 Àmbit de la contractació
a) Denominació: punt d’atenció a la diversitat sexual i de gènere
b) Codi CPV:
98200000-5 - Serveis d'assessorament en igualtat d'oportunitats
c) Tipus de contracte: Servei
d) Descripció: l’objecte de la present licitació és la prestació de l’atenció especialitzada
al col·lectiu LGBTI+ de la ciutat de Reus, així com al l’entorn sociofamiliar i l’atenció
a la diversitat sexual i de gènere en l’àmbit comunitari. Aquest servei s’ofereix des
del Punt d’Atenció a la Diversitat Sexual (PADS) que recull el Departament de
Polítiques d’Igualtat de Gènere dins la Regidoria de Participació, Bon Govern i
Serveis Generals de l’Ajuntament de Reus.

e)
f)
g)

h)
i)

Aquest contracte s’origina per tal de donar resposta a la Llei 11/2014, del 10
d’octubre per garantir el dret de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i
intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. On es regula
l’oferiment a la ciutadania d’un Servei d’Atenció Integral per a persones que
pateixin, hagin patit o estiguin en risc de partir una discriminació o violència per
LGTBIfòbia , amb la finalitat de donar respostes adequades, àgils i properes
d’acord amb les necessitats d’aquestes persones.
Valor estimat del contracte: 15.415,40 euros (exempt d’IVA).
Pressupost base de licitació anual: 3.503’5 euros (exempt d’IVA).
Informació relativa als lots: no es considera adequada la divisió en lots de l'objecte
del contracte ja que el fet de realitzar conjuntament les diverses prestacions del
contracte en facilita la seva correcta execució i el seu control per l'òrgan de
contractació, de conformitat amb l’article 99.3 de la LCSP. Atès que es tracta d'un
únic servei en que les diferents prestacions formen part d’una unitat d’acció, no és
procedent dividir en lots.
Lloc d’execució: Reus. Codi NUTS ES514
Criteris d'adjudicació:
Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 100 punts.
1. Millora preu/hora (fins un màxim 25 punts).
2. Formació en diversitat sexual i de gènere del personal adscrit a l'execució
del contracte (fins un màxim de 25 punts).
3. Experiència en acompanyament individual i/o grupal a persones LGBTI,
del personal adscrit a l'execució del contracte (fins un màxim de 25 punts).
4. Formació en educació sexual,del personal adscrit a l'execució del
contracte (fins un màxim de 12 punts).
5. Menor temps de resposta per a les atencions d’urgència (fins un màxim
de 13 punts).

j)

Termini d'execució/Durada:
El termini de durada inicial del contracte serà de dos (2) anys. Aquest contracte es
podrà prorrogar per períodes anuals, fins a dos (2) anys més. La durada tota del
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contracte, inclosa la pròrroga, no podrà excedir els quatre (4) anys.
k) Variants: No s'admeten.
l) El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la
Unió Europea: No
3. Informació de caràcter jurídic, econòmic, financer i tècnic
3.1 Condicions de participació
a) Classificació alternativa: No correspon.
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
Detallats a l’apartat G del quadre de característiques del contracte que figura
al plec de clàusules administratives particulars i que es detallen a continuació:
SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA
D’acord amb l’article 159.6 b) de la LCSP s’eximeix als licitadors d’acreditar
documentalment la solvència econòmica i financera, tanmateix els licitadors
hauran de complir les següents condicions:
Assegurança d’indemnització per riscos professionals vigent fins a la
finalització del termini de presentació d’ofertes, per import no inferior al
valor estimat del contracte, així com aportar el compromís vinculant de
renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura
durant tota l’execució del contracte.
Aquest requisit s’entendrà complert pels licitadors o licitadores que incloguin
en la seva oferta un compromís vinculant de subscripció, en cas de resultar
adjudicataris, de l’assegurança exigida. Aquest compromís s’haurà de fer
efectiu dins del termini dels deu dies hàbils al que es refereix l’article 150.2
de LCSP (requeriment previ a l’adjudicació).
L’acreditació d’aquest requisit es farà mitjançant certificat emès per la
companyia asseguradora, en el qual constin els imports i riscos assegurats, i
la data de venciment de l’assegurança, i mitjançant el compromís vinculant
de subscripció, pròrroga o renovació de l’assegurança, en els casos en que
procedeixi.
SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
D’acord amb l’article 159.6 b) de la LCSP s’eximeix als licitadors d’acreditar
documentalment la solvència tècnica o professional.
S'acreditarà que les persones que s'adscriguin a l'execució del servei tinguin
la titulació requerida.
A més d'estar en possessió de la titulació necessària, ha de disposar de
formació específica en l'aplicació de la perspectiva de gènere, sexualitat i en
violència LGBTIfòbica i experiència demostrable, en els últims tres anys com a
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màxim; i haver realitzat tasques d’assessorament en un punt d’atenció al
col·lectiu LGBTI+ / SAI.
Habilitació professional
Els professionals adscrits al servei han d’estar en possessió de la titulació de
llicenciatura o Grau en Psicologia, Treball Social o Educació Social.
3.2 Condicions relatives al contracte
a) Condicions d'execució del contracte: Previstes a l'apartat M del quadre de
característiques del contracte que figura al plec de clàusules administratives
particulars.
L'empresa contractista està obligada a complir les disposicions vigents en
matèria laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball i
d'integració laboral, en particular:
a) amb les condicions laborals reconegudes en els convenis col·lectius, pactes o
acords d'empresa o contractes laborals que siguin d'aplicació.
b) Mantenir la plantilla de treballadors i treballadores mínima adscrits a
l'execució del contracte i descrita en el plec de prescripcions tècniques, bé com
a conseqüència de la subrogació de treballadors en qualsevol de les seves
modalitats, bé per la definició de les condicions exigides per l'òrgan gestor per
la prestació del servei, sense que procedeixi suspensió o extinció dels
contractes de treball de la plantilla llevat les suspensions o extincions
conseqüència de la voluntat de la persona treballadora i d'acomiadaments
disciplinaris.
c) Durant tot el període d'execució del contracte, a no minorar unilateralment
les condicions de treball que, en matèria de jornada i salari, i en els termes
analitzats, així com a qualsevol millora sobre la legislació laboral bàsica
aplicable que correspongui en cada moment a les persones treballadores
adscrites al contracte en funció del conveni col·lectiu que resulti d'aplicació al
presentar-se l'oferta, llevat acord explícit entre empresa i la representació dels
treballadors.
d) Tenir a disposició documentació complerta i verificable sobre els treballadors
i treballadores empleats, a presentar-la a l'òrgan de contractació d'acord amb el
que s'estableix en aquest plec o quan aquest ho requereixi i a advertir a les
persones treballadores sobre la possibilitat d'una inspecció per part de dit
òrgan
e) Comprovació dels pagaments a subcontractistes: L’estricte compliment dels
pagaments dels contractistes a l'adjudicatària serà acreditat mitjançant la
presentació d’una relació detallada d’aquells subcontractistes o subministradors
que participin en el contracte, juntament amb aquells que tinguin relació directa
amb el termini de pagament. A aquest efecte el contractista haurà d’aportar, en
el moment que els sigui requerit pel Responsable del contracte, el justificant del
pagament a subcontractistes per al control del compliment dels terminis de
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pagament establerts a l’article 216 de la Llei 3/2004 de 29 de desembre de
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
Aquestes condicions especials d'execució del contracte es consideren
obligacions contractuals essencials.
4. Procediment
4.1 Descripció
a) Tipus de procediment: Obert simplificat sumari.
b) És aplicable l'ACP al contracte: No
4.2 Informació administrativa
a) Data límit de presentació d'ofertes: 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de
la publicació de l’anunci de licitació al perfil del contractant.
b) Llengües en les que s'han de redactar les ofertes: Català o castellà.
c) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: 15 dies
comptar del següent de l'obertura de les proposicions.
d) Modalitat de presentació d'ofertes: Únicament presentació electrònica descrita
a la clàusula onzena del plec, a l'adreça:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&keyword=reus&idCap=1502462&ambit=& o bé a
través de l’enllaç de la web www.reus.cat
e) Obertura d’ofertes: Es garantirà, mitjançant dispositiu electrònic («presentació
telemàtica d’ofertes»), que l’obertura de les proposicions no es realitzarà fins que
hagi finalitzat el termini per a la seva presentació, d’acord amb l’article 159 de la
LCSP, pel que no se celebrarà acte públic d’obertura de les mateixes.
f) S'utilitzen comandes electròniques: No procedeix.
g) S'accepta la facturació electrònica: Sí
h) S'utilitzarà el pagament electrònic: Sí

5 Informació complementària
5.1 Recursos: Previst a la clàusula trenta-novena del plec.
5.2 Data d’enviament de l’anunci al “Diari Oficial de la Unió Europea”: No
procedeix
5.3. Altres informacions: No procedeix

El Secretari General, per delegació,
El Cap del Servei d’Aprovisionaments,
Contractació i Patrimoni

Jordi Voltas i Francisco
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