Expedient número: 102/2021
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
GESTIÓ DE L’ESPAI SOCIOEDUCATIU I DEL SERVEI PSICOLÒGIC DE SERVEIS
SOCIALS, DE L’AJUNTAMENT DE SENTMENAT

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
És objecte d’aquest plec la contractació del servei d’intervenció socioeducativa no
residencial diürn per infants i adolescents, fóra de l’horari escolar, Espai socioeducatiu
municipal, i del Servei psicològic de serveis socials bàsics de l’ajuntament de
Sentmenat.
En relació a la contractació del servei de gestió de l’ “Espai socioeducatiu” depenent de
la regidoria d’acció social de l’ajuntament de Sentmenat, entenent com a tal la dotació
del personal corresponent (educadors/es, coordinació i direcció), així com la realització
de les activitats necessàries i complementàries a l’acció educativa (formació,
organització de les tasques diàries, sortides, activitats de suport a les famílies, etc.).
En relació a la contractació del Servei Psicològic de Serveis Socials de l’Ajuntament de
Sentmenat entenent com a tal la dotació del personal corresponent
(psicòleg/psicòloga) per a gestionar i desenvolupar un programa de suport psicosocial
per la ciutadania de Sentmenat usuària de serveis socials bàsics. Aquest servei
s’emmarca dins de l’àmbit de suport a les famílies i dona vinculat a serveis socials i
impulsat per la regidoria d’Acció Social i Igualtat.

El servei de Centre obert o espais socioeducatius diürns per a infants i adolescents
està previst en la Cartera de Serveis Socials vigent ( prestació 1.1.6.1) com a servei
bàsic i com a prestació garantida de la Llei 14/2010, de 27 de maig dels drets i les
oportunitats en la Infància i Adolescència. A l’Article 16, on es defineixen els Serveis
Socials Bàsics, trobem que al punt 2 s’emmarca els Serveis d’Intervenció
Socioeducativa no residencials per a infants i adolescents dins d’aquest nivell de la
xarxa “2. Els serveis socials bàsics s’organitzen territorialment i estan dotats d’un equip
multidisciplinari que ha de fomentar el treball i la metodologia interdisciplinaris, integrat
pel personal professional necessari per al compliment de llurs funcions, amb
l’estructura directiva i de suport tècnic i administratiu que s’estableixi per reglament.
Els serveis socials bàsics inclouen els equips bàsics, els serveis d’ajuda a domicili i de
teleassistència i els serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i
adolescents.” . A l’Article 17, on es defineixen les funcions dels serveis socials bàsics,
trobem al punt “j) Prestar serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a
infants i adolescents.” També s’estableix a l’article 103 que els serveis socials han de
valorar l’existència d’una situació de risc i promoure, si escau , les mesures i els
recursos d’atenció social i educativa que permetin disminuir o eliminar la situació de
risc. A l’article 104 de la Llei estableix les mesures que es poden establir un cop
valorada la situació de risc, i entre aquestes preveu l’atenció al Centre Obert o espai
diürn d’atenció socioeducativa, com a servei diürn preventiu, fora de l’horari escolar,
que dóna suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la

Codi Validació: ARGLWWZAEPSQAA7PFK3RETAME | Verificació: https://sentmenat.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 10

2. MARC LEGAL

personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensa
les deficiències socioeducatives de les persones ateses.
Per altra banda, en el Decret 284/1996 de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català
de Serveis Socials, es defineix els Centres Oberts o espais socioeducatius diürns per a
infants i adolescents com a “serveis diürns que realitzen una tasca preventiva, fora de
l’horari escolar, que donen suport, estimulen i potencien l’estructuració i el
desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges
bàsics i l’esbarjo, i compensen les deficiències socioeducatives de les persones
ateses”.

En relació a l’atenció psicològica dins el marc dels serveis socials bàsics, la Llei de
Serveis Socials 12/2007 en el preàmbul III diu: “Els Serveis Socials són un dels
sistemes de l’estat del benestar, conjuntament amb la seguretat social, el sistema de
salut, el sistema d’educació, les polítiques per a l’ocupació, les polítiques d’habitatge i
altres actuacions públiques. Els Serveis Socials són el conjunt d’intervencions que
tenen com objectiu garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans, posant atenció al
manteniment de llur autonomia personal, i promovent el desenvolupament de les
capacitats personals, en un marc de respecte per la dignitat de les persones.” I en
l’article 3 diu: “Els serveis socials tenen com finalitat assegurar el dret de les persones
a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs
necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la justícia
social i el benestar de les persones.” “Els serveis socials s’adrecen especialment a la
prevenció de situacions de risc, a la compensació de dèficits de suport social i
econòmic i de situacions de vulnerabilitat i de dependència, i a la promoció d’actituds i
capacitat de les persones com a principis protagonistes de la seva vida.” La millora de
l'accessibilitat als recursos és clau per al desenvolupament de les persones i és missió
dels professionals d'aquest àmbit escoltar les demandes, definir els problemes i
facilitar l'accés de les persones als recursos socials. En aquest plantejament és
essencial la incidència en les relacions interpersonals significatives per la persona, i
d'aquestes tenen especial rellevància els vincles familiars. Sabem que no hi ha
autonomia sense oportunitats ni recursos, però també sabem que no sempre disposar
dels recursos és suficient per aconseguir l'autonomia. L’atenció psicosocial a les
persones i a les famílies que es realitza des dels Serveis Socials té una funció
clarament preventiva, dons accedeix a situacions de malestar psicològic, possibilitant
ajudar a l’individu a subjectivar allò que li passa i posar en marxa les potencialitats i
recursos propis de la família per superar la crisi i adaptar-se a noves situacions de
forma saludable i funcional per cada un dels seus membres, evitant i detectant
situacions de major risc. Avui resulta impensable una bona praxis en l'atenció social a
determinades problemàtiques (violència intrafamiliar en totes les seves manifestacions,
recolzament familiars cuidadors, atenció als problemes derivats de la sobrecàrrega
familiar com per exemple en alguns casos de famílies monoparentals, el malestar lligat
al desarrelament i a l’aïllament social, la contenció i l'acompanyament en situacions de
crisi, processos de dol de diversa índole, …) sense articular l'atenció social i l'atenció
psicològica. Hi ha tot un seguit de perfils de persones usuàries dels Serveis Socials
que necessiten atenció psicològica, ja sigui per la tipologia de problemàtica detectada,
o per que allò que li està succeint a la persona cursa amb patiment psicològic.
“L’element comú que defineix la especificitat de la psicologia als Serveis Socials Bàsics
és la seva contextualització social, és a dir, la necessitat d’analitzar qualsevol
conducta, actitud, manifestació psíquica d’un subjecte en una doble dimensió sempre
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Criteris d’accés: normativa reguladora Decret 27/2003, de 21 de gener, de l’atenció
social primària.

articulada: la dimensió subjectiva i la dimensió social”. El discurs social puntua les
condicions de vida, les oportunitats socials i el desenvolupament social de les
persones. El discurs educatiu puntua el procés individual de transmissió i adquisició
d’aprenentatges, competències i habilitats i considera una eina bàsica la relació
educativa. El discurs psicològic puntua les formes com a personal i subjectivament és
pensada, sentida i vívida cada vida. D'aquest encreuament neix l'atenció psicosocial i
psicoeducativa. El diàleg entre el discurs social, el discurs educatiu i el discurs
psicològic és un diàleg interdisciplinari en la base del qual s’assenta el quart puntal de
l’Estat de Benestar: els Serveis Socials Bàsics. La complementació d’aquestes tres
disciplines: la social, l’educativa, i la psicològica, assegura una atenció correcta a la
persona usuària segons la seva situació i necessitats, així com l’abordatge de
situacions familiars i socials complexes. Aquesta articulació del discurs psicològic amb
el discurs social i educatiu en el marc del Serveis Socials facilita que es pugui donar
una atenció a la persona més integral. L’atenció psicosocial permet atendre a la
persona des de les tres perspectives: la perspectiva individual, és a dir, acompanyant
al subjecte en el seu itinerari vital, com nucli familiar, és a dir, fent un anàlisi de la
funció del problema en el seu grup familiar, i en el seu context social i comunitari,
aprofitant al màxim les potencialitats de la xarxa de suport comunitària.
3. OBJECTIUS
L’objectiu principal és













Prevenir situacions de risc en la infància i l’adolescència, compensant les
deficiències socioeducatives dels infants, amb especial atenció a les situacions
de risc i exclusió.
Donar suport al procés de desenvolupament integral dels infants.
Oferir suport psicològic als infants i adolescents del servei, a través de l’atenció
del/ de la psicòleg/a de serveis socials.
Potenciar l’adquisició d’hàbits i aprenentatges bàsics.
Promoure valors com el respecte, el companyerisme, el treball en equip, a
través d’activitats com el joc, tallers, etc.
Potenciar la socialització dels infants i adolescents cap a altres recursos
normalitzats del municipi i afavorint l’acolliment dels mateixos per part de la
comunitat.
Treballar amb les famílies per tal d’orientar-les, recolzant-les i donar-los eines
per al bon desenvolupament dels seus fills i filles.
Oferir suport psicològic a les famílies del servei, a través de l’atenció del/ de la
psicòleg/a de serveis socials.
Dotar d’eines de treball i gestió emociona a l’equip educatiu, amb el suport
puntual del/ de la psicòleg/a de serveis socials.

Objectius generals en relació al servei psicològic:
- Atendre i donar suport i orientació de qualitat a les demandes específiques
dels usuaris i usuàries de serveis socials que ho necessitin.
- Atendre i donar suport i orientació de qualitat a les demandes que es derivin
des de l’espai socioeducatiu municipal.
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Objectius generals en relació a l’espai socioeducatiu:

-

Potenciar l’autonomia i recursos personals dels usuaris i usuàries de
serveis socials per tal de contribuir a la superació de les situacions de
desigualtat i risc social.
Facilitar l’aprenentatge del coneixement d’un mateix.
Acompanyar la persona en el seu procés de canvi.
Acompanyar als infants i adolescents de l’espai socioeducatiu, en el seu
procés de canvi i suport en la gestió emocional.
Aprendre els punts forts i febles de la persona per tal de reforçar les
qualitats positives i treballar per millorar el punts més febles
Oferir un seguiment psicològic be individualitat o be grupal.
Donar suport i orientació a l’equip educatiu de l’espai socioeducatiu
municipal, per dotar d’eines que facilitin la resolució de conflictes, la gestió
emocional, i altres aspectes psicosocials que puguin donar-se en el dia a
dia.

4. Funcions i tasques derivades del servei
Les condicions a que haurà de subjectar-se l’execució del contracte, així com els drets
i les obligacions de les parts al respecte, són les següents:

- Aquests serveis han estat creats per l’Ajuntament de Sentmenat, qui té la potestat del
seguiment i control.
- El servei a contractar comprèn l’organització i prestació als usuaris d’activitats
d’aprenentatge, educatives i de lleure, així com de suport psicològic, orientades a la
consecució de les finalitats indicades en aquest plec.
- L’equip professional, haurà d’elaborar el programa d’activitats en funció dels
objectius generals i específics fixats per l’Ajuntament.
- L’entitat adjudicatària haurà de garantir qualitat tècnica de la prestació del servei a les
persones usuàries, mitjançant l’adequada supervisió i control de la gestió, arbitrant les
mesures oportunes pel seguiment de l’execució del servei.
- L’equip professional haurà d’elaborar la memòria anual i accions realitzades de
setembre al juliol.
- Els professionals d’atenció directa, personal qualificat i el coordinador/a hauran de
registrar per escrit aquelles incidències que siguin significatives per al seguiment
individual i/o familiar de l’infant i la dinàmica grupal a través del diari de camp.
Elaborant un informe final que reculli les observacions i intervencions individuals i
familiars dels usuaris/es.
- L’activitat ordinària amb infants i joves es realitzarà entre els mesos de setembre a
juliol de cada any de contracte.
- Caldrà distingir entre les hores d’atenció directa als usuaris, les hores de
permanències dels professionals per treball intern. I en el cas concret del servei
psicològic s’hauran de diferenciar les hores d’atenció als infants i adolescents de
l’espai socioeducatiu, de les hores d’atenció als usuaris derivats per serveis socials.
També caldrà tenir en compte que hi ha d’haver un temps dedicat a coordinacions de
l’equip professional (amb el referent tècnic de Serveis Socials, equip educatiu del
centre i el/la psicòleg/a, i altres professionals de la xarxa si és necessari).
- Hores d’atenció directa als infants i joves de l’espai socioeducatiu: de dilluns a
divendres, de 16.45 a 18:45 h de la tarda. Per a altres activitats extraordinàries,
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4.1. Condicions generals de prestació del servei

excursions, participació en les festes i tradicions populars, l’horari podrà ser modificat
per necessitats del servei i descomptades del còmput d’hores generals.
- Hores d’atenció del servei psicològic: horari mínim de dedicació seran 8 hores
setmanals, 2 de les quals s’han de destinar a l’atenció directa i acompanyament
professional a l’espai socioeducatiu. Cal preveure també una coordinació mensual
amb l’equip de serveis socials per fer seguiment dels casos derivats.
- Hores de permanència: Estaran dedicades a la coordinació de l’equip professional i
disseny i preparació de les activitats.
- L’adjudicatari haurà de comunicar als Serveis Socials Municipals de manera
immediata qualsevol incidència rellevant.
- L’adjudicatari disposarà des del primer dia del material necessari per al
desenvolupament de totes les activitats així com posar a disposició de les famílies un
telèfon de contacte per a incidències.
4.2. Funcions i tasques derivades del servei psicològic de serveis socials
L’empresa adjudicatària assumirà la gestió del servei psicològic. L’organització del
servei psicològic es farà de manera coordinada entre l’empresa i l’Equip Basic
d’Atenció Social.
Les tasques concretes són:







Organitzar i planificar el servei (temps, activitats, recursos, etc.).
Atendre les derivacions dels casos per part de l’equip de serveis socials.
Establir una coordinació mensual amb l’equip de serveis socials.
Programació dels dies i hores de d’atenció, gestió d’agenda de visites.
Fer atenció individualitzada i grupal.
Assegurar l’assoliment dels objectius proposats al projecte.

4.3.1Accés al servei
L’accés al servei sempre serà a partir de la derivació dels Serveis Socials de
l’Ajuntament, qui té la responsabilitat d’establir les prioritat d’ingrés.
Les baixes i/o expulsions sempre estaran consensuades per l’equip educatiu del
Centre i/o en defecte prendrà la decisió la responsable tècnica de l’Ajuntament de
Sentmenat del recurs.
4.3.2. Capacitat i grups d’edat
L’espai socioeducatiu està adreçat a infants i adolescents que viuen al municipi de
Sentmenat i que requereixen suport assistencial o formatiu, prioritàriament aquells que
estan en situació de risc. La franja d’edat que s’atendrà és d’entre els 6 als 16 anys, tot
i que podrà ampliar-se a usuaris d’altres edats si es valora la necessitat.
Segons el decret 448/2004, de 30 de novembre marca que “La ràtio no serà inferior a
0,2, 2 professionals per cada 20 usuaris”.
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4.3 Funcions i tasques derivades del servei d’intervenció socioeducatiu, Espai
socioeducatiu municipal

L’espai socioeducatiu funcionarà amb tres grups d’edat que s’estableixen en funció de
l’edat i tenint en compte les característiques individuals dels infants. El grup de petits
comprèn edats de Primer a Tercer de Primària, el grup de grans, de Quart a Sisè de
Primària, i el grup d’adolescents amb nois/es de Primer a Quart de la ESO.
4.3.4. Desenvolupament de l’activitat
L’horari s’estructurarà de la següent manera:
Espai socioeducatiu:
16.45h – 17.15h: Acollida i Berenar
17.15h – 18.15h: Reforç escolar
18.15h – 18.45h: Activitat
Berenars: l’entitat adjudicatària es farà càrrec de la despesa generada pels berenars
diaris, dels infants i adolescents. Es valorarà la compra dels productes al comerç de
proximitat.
Sortides/excursions: Amb l’objectiu de promoure una socialització més complerta, es
duran a terme 3 sortides al llarg del curs, una al final de cada trimestre. La sortida de
final de curs, s’intentarà que sigui amb pernocta d’1 nit. Les sortides i el transport és
gratuït per als infants, i van a càrrec de l’entitat adjudicatària. En el supòsit que durant
l’any no es puguin realitzar les sortides, per causes alienes al servei, es buscarà una
activitat alternativa com a substitució.

L’adjudicatari haurà de:
a) En relació als professionals:
a.1) El servei s’haurà de dotar dels professionals i organització necessaris per garantir
el bon funcionament ordinari del mateix, fonamentat en una oferta qualificada. L’equip
estarà composat, com a mínim, per un tècnic en educació social i un integrador social
o animador sociocultural o monitor del temps lliure, i un psicòleg/a. També hi ha
d’haver la figura del director/a de l’espai socioeducatiu: persona que marcarà les línies
estratègiques del servei d’acord amb els objectius del projecte i de manera coordinada
amb la regidoria d’Acció social de l’ajuntament de Sentmenat. En el cas de l’espai
socioeducatiu, s’haurà de garantir que en l’horari d’atenció directa es disposi sempre,
com a mínim, dels dos membres de l’equip.
a.2) En qualsevol cas, prioritzar professionals que hagin treballat en projectes similars i
que tingui la qualificació o titulació necessària per al desenvolupament de les activitats
previstes. El contractista haurà d’assegurar i garantir abans de l’inici del servei la
capacitació suficient del personal per a la tasca encomanada.
a.3) L’entitat adjudicatària es compromet a prestar el servei permanent, garantint al
màxim l’estabilitat de l’equip en el període de durada del contracte. S’haurà de garantir
la cobertura de baixes i possibles absentismes en un termini màxim de 48 hores.
a.4) L’adjudicatari promourà i vetllarà pel convenient reciclatge i millora de la formació
dels professionals que composen l’equip.
b) Representativitat, participació i imatge corporativa:
b.1) Respectar la representació del servei, la qual correspon a l’Ajuntament de
Sentmenat com a titular del mateix, tant pel que fa a la relació amb altres entitats o
persones, com a la premsa o qualsevol altre mitjà de difusió social.
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4.4. Obligacions de l’entitat adjudicatària.

b.2) Participar en activitats de dinamització del territori, organitzades per l’ajuntament,
o en les quals aquest hi participa.
b.3). Utilitzar la imatge corporativa de l’Ajuntament, en totes les accions, activitats,
documents, difusió que des del servei es porti a terme, d’acord amb les indicacions de
l’Ajuntament.
b.4) L’entitat adjudicatària és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que es
desenvolupin, de les prestacions i serveis que es realitzin, i de les conseqüències que
es produeixin per a l’Administració o per a terceres persones a causa d’omissions,
errors, inadequació dels mètodes que s’utilitzin o execució incorrecta d’aquest
contracte.
b.5) Per prendre part en la contractació, els licitadors hauran d'acreditar tenir
contractada, i en vigor, una pòlissa d'assegurança adequada a l'activitat a
desenvolupar. L’entitat adjudicatària assumeix la responsabilitat civil i les obligacions
fiscals que es derivin del compliment o incompliment d’aquest contracte.
b.6) El contractista està obligat a presentar als serveis socials bàsics de Sentmenat,
els documents següents:
- Planificació i programa d’activitats per a cada curs. abans del 30 de setembre de
cada any.
- Informe trimestral d’evolució del servei, a presentar fins als 15 dies següents a la
finalització del trimestre.
- Resum mensual d’assistència.
- Informes d’incidències.
- Memòria d’avaluació de cada curs, a presentar dins del mes de juliol de cada any.
4.5. Obligacions de l’ajuntament.

- Fer el seguiment del projecte i dels infants/adolescents i famílies que hi participen.
- L’ajuntament de Sentmenat es fa càrrec del manteniment/neteja de les instal·lacions
així com de les millores que calgui introduir-hi.
- Designar el personal tècnic responsable de la coordinació i el seguiment de la relació
contractual. L’Ajuntament i l’empresa celebraran reunions per a la coordinació i
seguiment del servei amb la periodicitat que s’estableixi de mutu acord o en el seu
defecte amb la periodicitat que determini el tècnic de l’Ajuntament, que vetllaran per la
qualitat del servei i el compliment de les condicions establertes en aquest plec de
clàusules.
- Traspassar puntualment la informació necessària dels plans de treball dels usuaris a
atendre.
- Habilitar un espai de treball, que faciliti la coordinació.
5. Personal
La gestió del servei inclou la prestació d’una sèrie d’activitats a impartir pels següents
professionals:
-

Un director/a de l’espai socioeducatiu: persona que marcarà les línies
estratègiques del servei d’acord amb els objectius del projecte i de manera
coordinada amb la regidoria d’Acció social de l’ajuntament de Sentmenat. Serà
la persona de contacte amb l’Ajuntament que gestionarà els horaris,
professionals, activitats extres, etc. del servei.
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L’Ajuntament de Sentmenat es compromet a:

-

Un/a tècnic en educació social i un/a integrador/a social o animador/a
sociocultural o monitor/a del temps lliure dins de l’espai socioeducatiu.
Tanmateix, s’haurà de garantir que en l’horari d’atenció directa es disposi
sempre, com a mínim, dels dos membres de l’equip.

-

Un psicòleg/a: persona que realitzarà l’atenció psicològica individual/grupal dels
usuaris derivats per serveis socials bàsics, així com dels infants i adolescents
atesos a l’espai socioeducatiu i donar suport a l’equip educatiu en la resolució
de conflictes o altres situacions complexes que es puguin produir en el dia a dia
de l’activitat.

-

Tot el personal del servei disposarà del certificat que permeti acreditar la manca
de delictes de naturalesa sexual.

6. Imatge i comunicació
La imatge i comunicació dels serveis i les activitats i altres documents que es generin
al llarg del curs, hauran d’incloure el logotip del centre i de l’Ajuntament de Sentmenat,
i hauran de comptar amb el vist i plau de la regidoria d’Acció social.
7. Termini d’execució del contracte
La vigència del present contracte serà des de 2 anys, des de l’entrada en vigor del
servei amb una previsió inicial:
-

Del 01/09/2021 al 31/07/2022 pel curs 2021-22
Del 01/09/2022 al 31/07/2023 pel curs 2022-23

Amb opció de dos pròrrogues anuals
Anualitat 2023-24
Anualitat 2024-25

Les pròrrogues, fins a un màxim de 2, d’acord amb l’article 29 de la LCSP, s’acordaran
per l’òrgan de contractació i seran obligatòries per a l’empresari, sempre que el seu
preavís es produeixi almenys amb 2 mesos d’antelació a la finalització del termini de
durada del contracte.
Aquestes prorrogues quedarien sotmeses a la condició suspensiva de l’existència de
crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades el contracte als
següents exercicis.
8. Preu del contracte
S’estableix el pressupost màxim previst per a la realització d’aquest projecte en 42.500
€ (IVA exclòs). Aquesta quantitat inclou la contractació dels professionals, així com el
material fungible, berenars i les activitats complementaries (excursions,
desplaçaments, material logístic, telefonia mòbil, activitats d'estiu...).
Pressupost anual SIS + Servei psicològic:
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•
•

1 educadora social 18 hores + 1 integradora social 15 hores + 1 psicòloga 8 hores +
Coordinació i gestió
Costos directes
Costos salarials………………………..28.486,13 €
Material...………………………………….2.000,00 €
Substitució baixes…………5,00%.…1.424,31 €

Costos Altres
Despeses generals…….9.00%..... 2.871,94€
Benefici industrial...…..6,00%...… 1.914,63€
TOTAL COSTOS ANUALS…… 36.697,00€ + 10% IVA= 40.366,70 €

Import total costos contracte 2 anys + 2 anys prorrogues= 161.466,80 €
El conveni segons el qual es regulen els sous és el Conveni col·lectiu de treball de
Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc.

El pagament es farà mensualment contra factura segons de setembre a juliol de cada
curs.

La forma d’adjudicació del contracte de serveis serà el procediment obert amb
diversos criteris d’adjudicació, on tot empresari podrà presentar una proposició, tot
quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors, en
aplicació dels articles 116, 131 a 158 de la LCSP, d’acord amb els requisits establerts
en aquest text legal.
10. Criteris de valoració
Per valorar les proposicions i determinar l’oferta econòmicament més avantatjosa
s’aplicaran els següents criteris:
1r. Criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor, fins a un màxim de 41
punts
a) Millor proposta de gestió i d’organització dels serveis (33 punts màxim)
• Qualitat tècnica de la proposta presentada (fins a 10 punts)
o Descripció metodològica de la intervenció (fins a 4 punts )
o Proposta d’activitats ( fins a 4 punts )
o Descripció de l’avaluació del servei ( fins a 2 punts )
• Mitjans personals i d’organització ( fins a 9 punts)
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9. Procediment de contractació

o Professionals contractats ( fins a 4 punts )
o Proposta organitzativa dels professionals del projecte ( fins a 3
punts)
o Descripció de la formació pels professionals ( fins a 2 punts )
. Organització de la prestació del servei i protocols d’intervenció ( fins a
14 punts)
o Descripció de procediments (acollida, tutoria, observació... (fins
a 7 punts )
o Documents tècnics que formen part de la intervenció (PEI,
fitxes d’observació, altres) ( fins a 4 punts )
o Coordinacions (fins a 3 punts )
b) Millores al servei (8 punts màxim)
En aquest apartat es valoraran les següents activitats de millora al servei:
• Activitats que potenciïn la integració del centre al municipi (fins
a 2 punts )
• Organització d’activitats durant els períodes no-lectius, mes de
juliol (fins a 2 punts )
• Organització d’activitats extraordinàries amb pares (fins a 2
punts)
• Altres propostes que incloguin aspectes que aportin un valor
afegit en quan a la prestació del servei no contemplats en els
plecs i que es puguin considerar un avantatge. ( fins a 2 punts )
2n. Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules, fins a un màxim de 55
punts
Oferta econòmica: fins a 2 punts

(Preu licitació – Preu oferta que es valora)

Puntuació de l’oferta = ----------------------------------------------------------- x 55 punts

(Preu licitació – Preu millor Oferta)

Document signat electrònicament.
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Es valorarà seguint la següent fórmula, per avaluar l’oferta econòmica:

