ANUNCI
Ajuntament de Castellar del Vallès pel qual es fa pública la
licitació d'un contracte de Servei d’atenció psicosocial per
a la realització del projecte Arc de Sant Martí (exp.
CONT2100083)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Castellar del Vallès.
b) Número d’identificació: 805170005..
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de
Castellar del Vallès.
d) Tipus de poder adjudicador Administració Pública Local
e) Principal activitat del poder adjudicador. Serveis Públics
Generals
f) Central de compres / contractació conjunta.NO/NO
g) Número d'expedient: CONT2100083.
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-2
a)
b)
c)

Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Ajuntament de Castellar del Vallès..
Domicili: Passeig Tolrà, 1
Localitat i codi postal: Castellar del Vallès, CP: 08211..
d) Codi NUTS: ES511
[Llistat Codis NUTS]
e) Telèfon: 937144040..
f) Adreça electrònica: ajuntament@castellarvalles.cat
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/castellarval
les
h) Data límit d'obtenció de documents i informació:
Dubtes i preguntes: Els licitadors formularan les seves
preguntes a través del perfil del contractant durant el
període de preparació de les propostes i avisaran
d’aquesta circumstància per correu electrònic
ocucurella@castellarvalles.cat. Segons l’article 138 LCSP
quan calgui sol·licitar la informació addicional o
complementària, l’Administració contractant haurà de
facilitar-la almenys sis dies abans que finalitzi el
termini fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que
aquesta petició es presenti amb una antelació mínima de
dotze dies respecte d’aquella data. Aquesta sol·licitud
s’efectuarà a l’adreça de correu electrònic previst en
l’anunci de licitació.
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i) Horari d’atenció: 9.00h a 14:00h
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Servei d'atenció psicosocial per
a la realització del projecte Arc de Sant Martí.
b) Admissió de pròrroga: si, Dues (2) pròrrogues de fins a un
(1) any cadascuna
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: no.
D’acord amb l’art. 99.3 de la LCSP, no hi haurà divisió en
lots del servei ja que la realització de les prestacions
compreses en l’objecte del contracte, fetes de forma
independent, dificultarien la coordinació global amb
l’equip mínim de professionals requerit i el compliment de
la normativa vigent.
La persona responsable encarregada que disposi
l’adjudicatari/ària ha de poder planificar el servei,
coordinar els/les professionals que prestin aquest servei
i vetllar pel bon funcionament i l’acompliment del mateix.
d) Codi NUTS del lloc d'execució: ES511
e) Termini d'execució: 2 anys a comptar des de la data
d’inici que es fixi en el document de formalització del
contracte i que es preveu per l’1 d’octubre de 2021 fins
al 30 de setembre de 2023 (ambdues dates incloses).
f) Codi CPV: 85121270-6 Serveis psiquiàtrics o psicològics
Si escau,
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-4
a)
b)
c)
d)

Tramitació i procediment
Tipus d’expedient: serveis.
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Contracte reservat: no.

-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 88.658,28 . euros sense IVA i
conté VE = PBL (sense IVA) + pròrrogues (sense IVA) +
Modificacions (10%) (sense IVA).
b) Pressupost base de licitació IVA exclòs: 40.299,22 €
c) IVA 21%: 8.462,84 €
d) L’import de licitació (2 anys) IVA inclòs: 48.762,06 €
-6 Admissió de variants: no.
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-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: Sí
Import: 5% del preu final ofertat per la licitadora, exclòs
l’Impost sobre el Valor Afegit.
Forma de constitució: (clàusula setzena del plec de clàusules
administratives).
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-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: NO s’exigeix
b) Solvència:
Solvència econòmica i financera:


Criteri de selecció: Volum anual de negocis en els tres
últims anys disponibles en funció de les dates de
constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de
presentació de les ofertes.



Mitjans d’acreditació: Certificació, nota simple o
informació anàleg expedida pel Registre Mercantil u
oficial que correspongui i que contingui els comptes
anuals, sempre que estigui vençut el termini de
presentació i es trobin dipositades; si l’últim exercici
és trobés pendent de dipòsit, han de presentar-se
acompanyades de la certificació de la seva aprovació per
l’òrgan competent i de la seva presentació en el
Registre. Els empresaris individuals no inscrits en el
Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de
negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i
comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.



Requisit d’admissió: Acreditar un volum anual de negocis
que referit a l’any de més volum de negoci dels tres
últims acabats ha de ser almenys d’una vegada i mitja el
valor anual mitjà del contracte: 30.224,42 €
Solvència tècnica i professional:


Criteri de selecció: Títols acadèmics i professionals.



Mitjans d’acreditació: Títols acadèmics i professionals
de l'empresari i dels directius de l'empresa i, en
3
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particular, del responsable o responsables de l'execució
del contracte així com dels tècnics encarregats
directament de la mateixa.


Requisit d’admissió: l’adjudicatari/ària que vulgui
prestar el servei haurà de
garantir el següent:
Tots els professionals que destinin a desenvolupar qualsevol
dels tallers terapèutics del projecte d’atenció
psicosocial Arc de Sant Martí han de complir els següents
requisits:
-

Estar en possessió de la titulació de grau o de la
Llicenciatura en Psicologia.
Experiència mínima, acreditada correctament, de cinc
(5) anys en projectes similars.

La forma d’acreditar aquesta solvència tècnica serà
inicialment en el moment de l’oferta, amb una declaració
de responsable i, abans de formalitzar el contracte, amb
la documentació oficial i acreditativa corresponent.

Les empreses licitadores podran aportar alternativament el
certificat d’inscripció al Registre Electrònic de
Licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI) o de
l’Administració de l’Estat (ROLECE), juntament amb la
declaració responsable de la vigència de les dades que
inclou i de la seva classificació per aquest tipus de
contracte.
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No obstant, quan el contractista sigui una empresa de nova
creació, entenent com a tal aquella que tingui una
antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica
s’ha d’acreditar amb els mitjans a que es refereixen les
lletra b) i la lletra e) de l’article 90 de la LCSP:
- Indicant el personal tècnic o les unitats tècniques
integrades o no a l’empresa, i coordinadors.
- Títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels
directius de l’empresa, en concret, del responsable de
l’execució del contracte.
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-9 Criteris d’adjudicació
Criteris: Pluralitat (55% criteris automàtics i 45% criteris
de judici de valor)
Adjudicació a la millor oferta qualitat-preu
Ponderació/puntuació: Annex 4 del PCAP
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte.
Consten al plec de prescripcions tècniques així com, de
conformitat amb l’art. 202 i 202.4 de la LCSP s’estableixen
les següents condicions:
Primera.- En el cas que l’empresa contractista hagi proposat
(a l’Annex 5) un nombre determinat de noves contractacions de
personal per executar el servei, o bé durant la vigència del
contracte, hagi de destinar, segons les seves necessitats,
nou personal per a l’execució de les prestacions, haurà de
ser un treballador o treballadora en situació d’atur,
prèviament inscrit com a demandant d’ocupació al Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC) i que no cotitzi a cap dels
règims de la Seguretat Social.
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Les noves contractacions hauran de complir amb les exigències
requerides en la solvència tècnica d’aquest plec pel que fa a
titulació i experiència.
S’acreditarà obligatòriament aquesta condició mitjançant la
presentació de la documentació següent a requeriment del
Responsable del contracte:
- declaració responsable on s’indiqui qui és el
treballador o treballadora destinat a l’execució del
contracte que compleix el requisit esmentat.
- document en vigor de la inscripció al SOC i informe
de la vida laboral emès per la Tresoreria General de
la Seguretat Social del treballador o treballadora.
- còpia del contracte del treballador o treballadora.
- relació nominal de treballadors (RNT) del període
d’execució del contracte.
L’adjudicatari estarà obligat a comunicar al responsable del
contracte i en cada treball que s’hagi d’executar el personal
que hi adscriu i qualsevol canvi que es produeixi.
5

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

86464975d4b147178242bfb13927d22e001

Url de validació

https://carpeta.castellarvalles.cat/validador

Metadades

Classificador:Altres -

Aquesta condició té el caràcter d’obligació contractual
essencial i, per tant, el seu incompliment és una causa de
resolució del contracte.
El compliment de les obligacions laborals i el compliment
normatiu en matèria de prevenció de riscos laborals i salut
laboral (l’article 202.2 de la LCSP, i article 159, apartat
2.1, de la Llei 5/2017, de mesures)de les persones
treballadores adscrites a l’execució del contracte, i durant
tota la vigència, l’aplicació i el manteniment de les
condicions laborals que estableix el conveni col·lectiu
sectorial que correspon. En cas d’incompliment d’aquesta
condició s’imposaran les penalitats detallades en l’Annex 8.
Segona.- L’empresa contractista té l’obligació de complir de
manera estricta amb el pagament a les empreses
subcontractistes i a les empreses subministradores dins del
termini legalment establert. En cas d’incompliment d’aquesta
condició s’imposaran les penalitats detallades en l´Annex 8.
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Tercera.- L'empresa contractista està obligada al compliment
de les condicions salarials dels treballadors conforme al
conveni col·lectiu sectorial d'aplicació. En cas
d’incompliment d’aquesta condició s’imposaran les penalitats
detallades en l’Annex 8
Quarta.- D’acord amb la clàusula 33 d’aquest plec de
clàusules administratives, l’empresa contractista ha
d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les
regles de conducta, així els licitadors i els contractistes
assumeixen les obligacions que hi consten. En cas
d’incompliment s’estableixen les penalitats a la clàusula 33
del plec.
Cinquena.- L’empresa contractista està obligada al compliment
de les condicions d’execució mediambientals i sanitaris
següents:
- Tot aquell residu que l’empresa adjudicatària generi,
fruit dels treballs vinculats en aquest contracte, haurà
de ser degudament gestionat o eliminat. L’empresa
6
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-
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-

adjudicatària s’adaptarà al pla de gestió mediambiental
i de residus dels centres en els camps vinculats a la
seva activitat dins les responsabilitats del servei a
desenvolupar.
Reutilització i/o reciclatge d'envasos i embalatges dels
materials i productes fungibles utilitzats durant
l'execució del contracte.
Recollida selectiva dels residus generats en l'execució
del contracte.
Gestió dels residus especials a través d'un gestor
autoritzat de residus, haurà de presentar els
corresponents justificants d’acord amb l’actual
normativa mediambiental.
Eliminar la utilització del plàstic d’un sol ús, d’acord
amb allò que estableix la Instrucció per a l’eliminació
dels plàstics d’un sol ús als edificis municipals en
activitats públiques (publicat al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona en data 9 de juliol de 2019.
Prevenir les pèrdues i el malbaratament alimentaris tal
com obliga la llei 3/2020 d’11 de març, en el seu
article 7, pel que fa la a la reducció i prevenció de la
fracció orgànica dels residus que es poden generar a
aquests establiments i a la recuperació d’excedents
alimentaris. Les obligacions de les empreses del sector
de restauració i hostaleria establertes en aquesta llei
estan especificades concretament a l’art 6.
Compliment de les obligacions mediambiental que consten
en el capítol III de l’Ordenança per a la convivència i
el civisme tracta de la contaminació per residus i
neteja, especialment en el seu art 60 en el seu punt 4
sobre sistema de recollida de residus estableix:
o Dipositar els envasos de vidre buits, sense taps ni
xapes, dins els contenidors identificats a tal
efecte (sense bosses).
o No dipositar els envasos de vidre en horari nocturn
després de les 22h ni abans de les 8h.

L’incompliment d’aquestes obligacions estan regulades a la
mateixa ordenança de civisme, i l’incompliment reiterat
d’aquestes obligacions podrà ser sancionar d’acord amb
l’Annex 8 d’aquest plec, per incomplir les condicions
d’execució d’aquest plec de clàusules administratives.
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El plec de prescripcions tècniques té caràcter d’obligació
contractual essencial de conformitat amb el que disposa
l’article 211.1.f de la LCSP.
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No procedeix
-12 ACP aplicable al contracte? Sí
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15 dies a comptar de l’endemà
de la publicació en el perfil del contractant.
Hora: 14:00:00h. S’entendrà que aquelles ofertes que es
presentin a partir de les 14:00:01 hores són extemporànies
i per tant quedaran excloses del procediment.
b) Documentació que cal presentar: Descrita a la clàusula
11.11 del plec de clàusules.
SOBRE A (ANNEX1, ANNEX1B, ANNEX 10 ENLLAÇ A LA
DECLARACIÓ UNICA EUROPEA DE CONTRACTACIÓ
(DEUC))
 SOBRE B (Memòria tècnica – ANNEX 3- i ANNEX 5 –
compromís d’adscripció)
 SOBRE C de criteris avaluables automàticament
(ANNEX2 –oferta econòmica-)
c) Presentació d’ofertes:
Presentació Electrònica:
Enllaç URL de l’espai virtual de la licitació a la PSCP
Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Si.
Tramitació mitjançant l’eina del Sobre Digital disponible al
Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Castellar del
Vallès al següent enllaç :
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/castellarvalles
o també al següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/no
tice.pscp?reqCode=searchCn&reqPhase=Cn&pagingPage=0&idCap=341
1306
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-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Castellar del Vallès.
b) Lloc: Sala de secretaria de la primera planta del Palau
Tolrà
c) Data: passades 24 hores de la data de presentació
d’ofertes o l’indicat en el perfil del contractant.
d) Hora: a les 10.00h o la indicada en el perfil del
contractant.
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: l’obertura
del sobre C serà pública i es convocarà mitjançant el perfil
del contractant
-15 Despeses d'anunci
No procedeix
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds.
Català i castellà

a) Òrgan competent en procediments de recurs: Ajuntament de
Castellar del Vallès
b) Adreça: Plaça del mirador s/n Castellar del Vallès 08211
c) Termini per presentar recurs: posteriorment o
alternativament, a la interposició del recurs especial.
- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte
o programa finançat amb fons de la Unió Europea
NO
Signat digitalment en la data que consta en la signatura
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-17 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Jutjat
Contenciós Administratiu de Barcelona
b) Adreça: Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici I)
Barcelona 08075
c) Termini per presentar recurs: dos mesos comptats a partir
de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el perfil del
contractant.
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