INFORME TÈCNIC
1. OBJECTE DEL CONTRACTE
El present contracte de serveis té per objecte la gestió del Servei d’Ajuda Domiciliària
del Consell Comarcal del Segrià, de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials en les seves dues
tipologies de servei:
- Atenció personal, com a servei principal, que inclou el suport social i familiar,
i de relació amb l’entorn.
- Ajuda a la llar, com a servei complementari.
1.1. Objecte del contracte.
És objecte del contracte el servei públic d’ajuda a domicili a les persones que determinin
els serveis d’atenció social primària del Consell Comarcal del Segrià, d’acord amb en el
plec de prescripcions tècniques particulars (en endavant PPT).
La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, defineix els Serveis d’Atenció
Domiciliària com el conjunt organitzat de recursos i accions adreçades a les persones
que, per raó d’edat, dependència o discapacitat tenen limitada l’autonomia per realitzar
les activitats bàsiques de la vida diària o requereixen atenció permanent i a distància.
Un d’aquest conjunt organitzat de recursos i accions és el Servei d’Ajuda a Domicili,
objecte d’aquest contracte, i que anomenem servei d’atenció personal i servei d’ajuda a
la llar per a facilitar la seva identificació i finalitat.
El servei objecte del contracte s’emmarca dintre del següent context normatiu:
- La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, configura un nou sistema de serveis
socials, que parteix del principi d’universalitat en l’accés als serveis socials.
- La Llei 39/2006, de 14 de desembre de promoció de l’autonomia personal i atenció a
les persones amb dependència.
L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de
Contractes (CPV) és:
85300000-2: Serveis d’assistència social i serveis connexos i
85312000-9: Serveis d’assistència social sense allotjament.
1.2. Divisió per lots.
D'acord amb l'article 285 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), no es preveu la realització independent de les seves parts mitjançant
la seva divisió en dos lots, constant a l’expedient informe tècnic que ho justifica.
1.3. Necessitats públiques a satisfer.
De conformitat amb l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials les
comarques supleixen els municipis de menys de 20.000 habitants en la titularitat de les
competències pròpies dels serveis socials bàsics d’aquests municipis que no estiguin
en condicions d’assumir directament o mancomunadament.
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Dintre d’aquests serveis el Consell Comarcal del Segrià té encomanada la prestació i la
gestió dels serveis d’atenció domiciliària en tots els municipis de la comarca, exceptuant
el municipi de Lleida.
El Servei d’Atenció Personal i a la llar és l’atenció social que es presta a una persona en
el lloc on viu, en qualsevol etapa de la seva vida, amb l'objectiu de mantenir-se en el
seu entorn habitual i aconseguir així el seu màxim nivell de qualitat de vida, benestar i
autonomia. La definició del servei en el seu conjunt l’anomenarem Servei d’Ajuda a
Domicili, d’ara en endavant SAD.
La necessitat a satisfer per mitjà d’aquest contracte és l’ajuda a domicili a les persones
que determinin els serveis d’atenció social primària del Consell Comarcal del Segrià.
Atès que aquest ens no disposa dels mitjans propis ni de l’especialització precisa per
prestar aquests serveis, és absolutament necessària la seva externalització.
2. QUALIFICACIÓ DEL CONTRACTE
És un contracte de serveis i té naturalesa administrativa.
La codificació que correspon, d’acord amb la nomenclatura Vocabulari Comú de
Contractes (CPV) de la Comissió Europea, és la següent: CPV: 85310000-Serveis
d’Assistència Social.
3. PROPOSTA HORES DE PRESSUPOST DE LICITACIÓ
El volum d’hores de servei prestades en els darrers anys han estat:
Modalitat
SAD DEPENDÈNCIA
- Atenció personal
- Neteja de la llar
SAD SOCIAL
- Atenció personal
- Neteja de la llar
Total

2019
24.817.00
23.702,70
1.114,30
8.179,10
7.522,80
656,30
32.996,10

2020 (previsió)
25.087,00
24.087,00
1.000,00
11.208,00
10.208,00
1.000.00
36.295,00

Resultant una mitjana d’hores/anuals de 34.646,00. I tenint en compte les previsions es
fa una estimació d’hores anuals d’acord amb les modalitats següents:
Hores d’atenció personal: 33.000,00 hores.
Hores de neteja a la llar: 2.000,00 hores.
4. ESTUDI COSTOS DE PRODUCCIÓ
S’ha fet un estudi dels costos, que acompanya aquest informe, s’ha fonamentat en les
consideracions que a continuació s’indiquen:
- Els costos directes(incloent les despeses de Seguretat Social) i prenent com a
referència l’acord de tancament del Vè Conveni col·lectiu d’empreses d’atenció
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domiciliària de Catalunya, aprovat al juliol 2020, que estableix percentatges d’increment
salarials pels anys 2020, 2021 i 2022.
- S’ha fet una previsió de costos tenint en compte el promig de l’increment salarial previst
en les taules pels anys 2021 i 2022:
Tipologia d’hores
Atenció Personal
Atenció a la Llar(Auxiliar de neteja)

Hores
Anuals
33.000,00
2.000,00

Preu màxim/hora
(sense IVA)
19,03 €
15.38 €

- S’han tingut en compte el 7,77% corresponent als costos directes derivats de la
jornada efectiva de treball, com són: el absentisme, desplaçaments, hores no
recuperables, descans, formació, llicències retribuïdes i la imputació dels costos
salarials de coordinació i administració ( 5.88 %)
- El 10 % corresponent als costos indirectes per despeses d’estructura que incideixen
sobre el contracte (oficina, telèfons, material de treball, riscos laborals, costos
d’assegurances,..)
- 6 % corresponent Benefici industrial del contractista.
SERVEI D'ATENCIÓ A LA PERSONA
Cost /hora

2021-2022
Import

%

13,39

70,34

Absentisme, desplaçaments, hores no recuperables, formació, descans,
permisos

1,48

7,77

Costos imputables de direcció/coordinació i gestió administrativa

1,12

5,88

Costos Generals del Servei(control presencial, material, telèfons
professionals, equipament tecnològic, costos assegurances, qualitat,
Riscos laborals

1,90

10

Benefici industrial

1,14

6

19,03

100

COSTOS DIRECTES
Costos directes derivats de la jornada efectiva de treball (Sous +
seguretat social)
Costos directes derivats de la jornada efectiva de treball

COSTOS INDIRECTES

Preu/hora(sense IVA)

SERVEI D'ATENCIÓ A LA LLAR
Cost /hora

2021-2022
Import

%

COSTOS DIRECTES
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Costos directes derivats de la jornada efectiva de treball (Sous +
seguretat social)
Absentisme, desplaçaments, hores no recuperables, formació, descans,
permisos

10,82

70,34

1,20

7,77

0,90

5,88

Costos Generals del Servei(control presencial, material, telèfons
professionals, equipament tecnològic, costos assegurances, qualitat,
Riscos laborals

1,54

10

Benefici industrial

0,92

6

15,38

100

Costos imputables de direcció/coordinació i gestió administrativa
COSTOS INDIRECTES

Preu/hora (sense IVA)

En aquest contracte se li aplicarà el tipus reduït del 4 %.
5. DURADA DEL CONTRACTE
El termini del contracte serà d’un any, des de la data de formalització del contracte. I
podrà ser prorrogable per un any.
6. POSSIBLES MODIFICACIONS DE CONTRACTE:
S’ha estimat una possible modificació de contracte del 20%.
7. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT
El pressupost base de licitació opera com a límit màxim de despesa que en virtut del
contracte pot comprometre el Consell Comarcal, inclòs l'Impost sobre el Valor Afegit,
que s'indica com a partida independent, d'acord amb el que assenyala l'article 100.1 de
la LCSP, ascendeix a les quantitats que figuren tot seguit, d’acord amb el que es preveu
a l’article 9 i la previsió del nombre d’hores detallada al PPT, amb el següent detall:
Previsió d’hores Anuals
SAD Atenció personal

33.000,00

SAD atenció a la llar

2.000,00

Pressupost servei atenció domiciliària

Base

Preu/hora licitació

19,03

Iva
Preu de 33.000 hores estimades sense Iva
IVA 4%
Preu de 33.000 hores estimades amb Iva

Pressupost servei atenció a la llar
Preu/hora licitació

4%
627.990,00
25.119,60
653.109,60
Base
15,38
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Iva

4%

Preu 2.000 hores estimades sense Iva

30.760.00

IVA 4%

1.230,40

Preu de 2.000 hores estimades amb Iva

31.990,40

La retribució del contracte dependrà del nombre de serveis efectivament prestats,
d’acord amb els preus unitaris detallats.
El valor estimat del contracte per a determinar el procediment d’adjudicació, la
publicitat i la competència de l’òrgan de contractació, calculant la seva durada, incloses
les eventuals pròrrogues, així com les possibles modificacions, d’acord amb l'article 101
de la LCSP 2017, és el següent (IVA no inclòs):

Atenció personal
SAD Atenció a la llar
Valor estimat

Any 2021

Pròrroga
única

627.990,00
30.760,00
658.750,00

627.990,00
30.760,00
658.750,00

Modificació
Contracte 20 %
251.196,00
12.304,00
263.500,00

Total
1.507.176,00
73.824,00
1.581.000,00

El valor estimat del contracte és de 1.581.000,00.
7. CRÈDITS PRESSUPOSTÀRIS
Existeix crèdit suficient fins l'import del pressupost base de licitació i amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries 2313 2610000 01 i 2313 2630000 01 del vigent pressupost
comarcal. La pròrroga només es podrà aprovar en cas que hagi consignació
pressupostaria.
8. VALORACIÓ CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
a) Criteris d’adjudicació de valoració automàtica (Sobre 3) fins a un màxim de
35 punts:
- proposta de serveis anuals de neteja extraordinària (no habituals i esporàdiques)
en domicilis (màxim 25 punts):
- proposta de 100 hores anuals en endavant: 25 punts
- proposta de 76 a 99 hores anuals: 20 punts
- proposta de 50 a 75 anuals: 15 punts
- proposta de 26 a 49 hores anuals: 10 punts
- proposta de mínima de 25 hores anuals: 5 punts
Aquest servei de neteges extraordinàries (no habituals i esporàdiques) aniran adreçades
a complementar i garantir el manteniment quotidià de tots els espais de l’habitatge o a
preparar un domicili que es trobi en condicions precàries de salubritat, a fi de poder
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iniciar la intervenció. La prestació d’aquest tipus de servei serà proposat i delimitat
pel/per la referent tècnic del cas dels serveis socials bàsics, només en aquells casos en
que hi hagi una necessitat greu i justificada.
- proposta d‘increment de les hores de formació de les persones treballadores
d’atenció directa per sobre de les contemplades en el conveni corresponent:
màxim 10 punts
- proposta de formació de 15 a 20 h: 10 punts
- proposta de formació de 6 a 14 hores: 5 punts
- proposta de formació de 5 hores: 2,5 punts
En aquesta proposta s’haurà de fer constar el centre o professional que impartirà la
formació que es proposa, que en tot cas haurà de tenir experiència contrastada i
específica en la matèria.
b) Criteris d’adjudicació la quantificació dels quals depèn d’un judici de valor
(sobre 2), fins a un màxim de 30 punts:
S’haurà de presentar una Memòria tècnica descriptiva del servei a prestar indexada i
que haurà de tenir els apartats que tot seguit es detallen.
La memòria a presentar seguirà el següent format i extensió:
- Un màxim de 30 pàgines
- Lletra Arial 11, amb interlineat senzill, marges superior i inferior de 2,5 i esquerra
i dreta de 3.
- L’ordre del projecte haurà de seguir el de les àrees especificades al Plec
Administratiu.
- La memòria no portarà cap identificació de l’empresa licitadora, ni capçalera ni
tampoc en exemples d’aplicatius, documentació o protocols.
Es valoraran les primeres pàgines de la proposta fins arribar al número màxim establert
(30 pàgines). El que no quedi recollit en les pàgines establertes no serà objecte de
valoració.
Es presentaran adjunts al projecte, com annex de la memòria, com a mínim, els
protocols imprescindibles que recull el plec de prescripcions tècniques, que no
computaran en el còmput màxim de 30 pàgines de la memòria.
La valoració dels diferents apartats mínims que haurà de contenir la memòria és la
següent:
Es valoraran especialment els indicadors de les propostes en cadascuna de les
Àrees.
1 Planificació i continuïtat de les atencions, actuacions de les persones
treballadores en l’atenció directa
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2 Situacions complexes, de fragilitat i risc
3.Coordinació–suport–supervisió amb els professionals d’atenció directa
4 Pla de competències professionals
5 Propostes d’estabilitat i continuïtat assistencial
La valoració dels diferents apartats mínims que haurà de contenir la memòria és la
següent:
1- Planificació i continuïtat de les atencions, actuacions de les persones
treballadores en l’atenció directa, fins a un màxim de 10 punts:
Es valorarà la millor idoneïtat en la planificació i el seguiment dels serveis. Els licitadors
adjuntaran un exemple de metodologia concreta d’assignació i seguiment pels casos
següents:
- Situacions amb atencions assistencials a gent gran
- Intervencions en famílies i menors
- Casuística amb requeriment d’atencions socioeducatives en adults
- Intervencions amb persones amb reconeixement de grau de dependència amb
diagnòstics de salut mental i discapacitats.
Assignació de punts:
- Per explicitar i determinar els criteris objectius basats en l’efectivitat per assignar el/la
professional a un cas: 7 punts.
- Per indicar de forma detallada la justificació i avaluació dels canvis d’assignació
d’un cas a un altre professional amb criteris objectius centrats en la persona: 3 punts.
2- Situacions complexes, de fragilitat i risc: fins a un màxim de 9 punts:
L’empresa haurà de garantir que els treballadors d’atenció directa son capaços de
treballar, detectar i assessorar en situacions específiques de fragilitat i risc els canvis
específics en situacions de la persona.
Els licitadors o candidats indicaran el nombre de mecanismes, instruments i
professionals per a treballar des d’una visió més pedagògica i preventiva especialment
en les intervencions amb infància i família i amb la població amb afectacions derivades
de la salut mental.
Assignació de punts:
- propostes d’identificació i classificació de les situacions de fragilitat i risc en les
persones ateses: fins a 4,5 punts.
- Concreció dels perfils professionals i protocols d’atenció segons població atesa: fins a
4,5 punts.
3- Coordinació, suport i supervisió amb els professionals d’atenció directa, fins a
un màxim de 5 punts:
Es valorarà la proposta que millor garanteixi que l’atenció que rep la persona compleix
amb els estàndards de qualitat establerts al PPT i serà necessari establir espais de
treball conjunt amb els professionals d’atenció directa segons els protocols de treball.
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Assignació de punts:
- Per concretar l’estructura dels equips de suport multidisciplinari que integrin la plantilla,
concreció de la disposició i intensitats de la destinació al Servei de SAD del Segrià i
assignació concreta dels diferents perfils professionals de l’equip al servei: 3 punts.
- Per concretar la disposició, intensitat i continguts de la supervisió dels professionals
adscrits al servei: 2 punts.
4- Pla de competències professionals: màxim 4 punts.
Donat que el servei d’ajut a domicili es prescriu a persones amb necessitats d’atenció
molt diferents, originades per situacions diverses, com salut mental o discapacitats, és
important que la formació cobreixi les àrees de coneixement i habilitats generals.
Els licitadors o candidats adjuntaran una proposta de calendari anual, continguts i
planificació específica de la formació del personal propi adscrit al servei, diferent de la
formació especialitzada pel personal d’atenció directa en la intervenció de casos
socioeducatius.
Assignació de punts:
- Proposta d’un sistema de detecció de necessitats formatives: 2 punts.
- Proposta d’un sistema d’avaluacions del impacte de la formació, en la pràctica
professional i en els diferents perfils professionals: 2 punts.
5 Propostes d’estabilitat i continuïtat assistencial: màxim de 2 punts:
Per tal de millorar la qualitat de l’atenció del servei i les dificultats que es troben el
professionals d’atenció domiciliària en el desenvolupament de la tasca diària, es
valoraran les mesures que promoguin l’estabilitat i redueixin l’alta rotació de la prestació
del servei.
Assignació de punts:
- Descripció de mesures per a reduir l’absentisme i l’alta rotació de personal adscrit al
servei i promoguin la continuïtat del personal: 1,5 punts
- Detallar una previsió d’estimació dels costos derivats d’aquestes mesures: 0,5 punts.
Per passar a la fase de valoració mitjançant fórmula, serà necessari que la puntuació
obtinguda a la fase de judici de valor sigui igual o superior al 50% de la puntuació
d’aquest àmbit (22,5 punts).
Només es valoraran els aspectes dels criteris de judici de valor que suposin innovacions
i propostes de millor qualitat respecte a l’organització plantejada en el plec de clàusules
tècniques particulars i que no s’hagi valorat en l’apartat de criteris automàtics.
Els criteris s’avaluaran en base a la informació continguda en les ofertes i de la
comparació de les mateixes entre les diferents propostes dels licitadors. Es valorarà
cada subcriteri com a alt, mig-alt, mig o baix en funció del contingut de cada oferta i de
la comparació amb la resta de les ofertes.
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Els subscriteris seran valorats d’acord amb la taula següent, que s’aplicarà els
percentatges corresponents sobre la puntuació màxima:
Alt

Concreció de les accions proposades
Definició dels objectius
Coherència dels objectius amb les accions
proposades
Viabilitat de les accions proposades
Adequació i impacte de les accions a la finalitat de
la proposta
Adequació de l’indicador per mesurar els resultats
Nivell de participació de les professionals d’atenció
directa
Nivell d’autoexigència en l’estàndard o estàndards
fixats

Baix

MigAlt
70 %

Mig

70 %
70 %

30 % 10 %
30 % 10 %

100 %
100 %

70 %
70 %

30 % 10 %
30 % 10 %

100 %
100 %

70 %
70 %

30 % 10 %
30 % 10 %

100 %

70 %

30 % 10 %

100 %
100 %
100 %

30%

10 %

S’aplicaran els percentatges corresponents sobre la puntuació màxima de cada
subcriteri, en funció del contingut de cada oferta i de la comparació amb la resta
d’ofertes. L’oferta que no assoleixi un nivell mínim (baix) d’adequació serà valorada amb
0 punts.
El nivell d’adequació el definim:
 Nivell alt: Nivell d’adequació superior a l'ordinària.
 Nivell mig alt: Nivell d’adequació que supera el nivell mitjà, però que no arriba
al nivell d’adequació superior.
 Nivell mig: Nivell d’adequació mitjà, entre el nivell superior i el baix.
 Nivell baix: Nivell d’adequació, que no arriba al nivell mitjà però que supera el
nivell mínim d’adequació.
Per a la valoració d’aquests criteris, la Mesa de Contractació podrà sol·licitar els
informes que estimi oportuns.
Lleida, document signat electrònicament

Montse Codina
Cap de serveis socials
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