INFORME DE LA PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE SERVEI DEL CENTRE PER A L’AUTONOMIA
PERSONAL A VIC

-

Naturalesa i extensió de les necessitats

La Direcció General d’Igualtat considera necessari la contractació del servei de Centre per a
l’Autonomia Personal a la localitat de Vic per tal de garantir un servei de caire territorial (Osona i
comarques veïnes) especialitzat per oferir assessorament, orientació i suport sobre productes de
suport (ajuts tècnics i tecnològics) i estratègies relacionades destinats a la millora de l’autonomia
personal, la capacitació i cura de les persones amb discapacitat, dependència o risc de tenir-la i les
seves famílies, solucions d’accessibilitat al seu entorn i sistemes de comunicació augmentatius.
Aquests serveis de centres per a l’autonomia i de productes de suport, existeixen als països europeus
mes desenvolupats i també a les altres comunitats autònomes, atès que està constatat que amb els
productes de suport s’eviten o retarden bona part de les situacions que generen la necessitat per
anar a centres residencials, a més de millorar la qualitat de vida de persones amb situacions de
fragilitat física, familiar i social. Amb productes de suport adequats a l’entorn de la persona es
resolen moltes dificultats especifiques i bàsiques que permeten l’accessibilitat i l’habilitació de les
persones afectades i un millor maneig per la cura, aspectes clau perquè aquestes romanguin a casa
seva amb més autonomia i amb els seus cuidador familiars o no professionals, per més temps.
Aquest centres també ofereixen un servei de coneixement especialitzat i actualitzat sobre els
productes de suport existents, les problemàtiques de les persones amb discapacitats o limitacions
funcionals i sobre quina és la solució millor i mes eficient en cada cas. També assessoren solucions
d’accessibilitat a l’entorn immediat de la persona, informen dels recursos i els programes d’ajuts
diversos que ofereixen les administracions del territoris (Ex. programes d’ajuts d’accessibilitat
d’espais comuns o a l’interior del domicili d’algunes diputacions, o d’ajuts dels consorcis, Agencia Cat.
de l’Habitatge o de certs ajuntaments, o el programa PUA d’ ajudes tècniques del DTSF, etc.),
indiquen o ajuden a trobar productes especialitzats i recursos d’urgència, contactar amb els bancs de
productes locals o d’entitats socials.
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, l’any 2010 va dissenyar i iniciar el
desenvolupament a Catalunya d’una xarxa d’aquests serveis per zones territorials i estratègica, amb
l’objectiu d’apropar aquest servei a les persones i als professionals de primer nivell d’atenció a la
ciutadania d’abast territorial d’un conjunt de comarques veïnes amb vies de comunicació i relació
més directes. Per tant, aquesta xarxa preveu que, a banda del Centre per a l’Autonomia del propi del
Departament, com a centre referent de Catalunya, també n’hi hagin els centres territorials a:
Comarques Girona, comarques del nord i sud de Lleida, comarques del nord i sud de Catalunya
Central, de Tarragona, Terres de l’Ebre i Vallès. No obstant això, aquesta previsió completa s’ha
pogut implementar en una part, però no de forma completa en els darrers anys.
Fa 2 anys el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, des de la Direcció General d’Igualtat i
mitjançant l’Area de Promoció de l’Accessibilitat, davant del creixement evident d’any amb any de
població d’edat avançada i gran part d’aquesta amb pocs recursos de familiars i/o econòmics, va
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impulsar els bancs de Productes de suport (ajudes tècniques essencials per a l’autonomia i
accessibilitat al domicili, d’àgil provisió en format de préstec). Aquests bancs de productes de suport
de titularitat publica local, tenen el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
mitjançant el Contracte Programa amb els ens locals del DTSF. El coneixement i les funcions dels seus
professionals directes amb la ciutadania han d’estar suportats i vinculats amb el coneixement del
mercat de productes tècnics i tecnològics en constant evolució així com estar orientats igualment en
noves estratègies de cura, habilitació i utilització de PS que cerquen els serveis de centres per a
l’autonomia personal.
Règim jurídic aplicable al servei:
Aquest contracte es regirà per la normativa general aplicable de la Generalitat de Catalunya, de
l'Estat i de les disposicions de la Unió Europea que escaiguin. La Llei 12/2007 de Serveis Socials i el
Decret de Cartera de Serveis que la desplega, determina com a prestació diversos serveis, un dels
quals és el Servei de Centre per a l’Autonomia Personal.
- Classificació empresarial que s’exigeix als participants
No hi ha classificació empresarial adient.
- Certificats de qualitat i/o de gestió mediambiental:
No escau acreditació de certificats de qualitat i/o de gestió mediambiental.
-Lots
El servei objecte del contracte no és susceptible de dividir-se en lots. La justificació es troba en un
document a banda.
-Elecció del procediment
La unitat promotora de la Direcció General d’Igualtat, Àrea d’Accessibilitat. Considera que el
procediment més adequat per dur a terme la contractació d’aquest servei és la convocatòria d’un
procediment obert, que permet la màxima concurrència .
-Criteris de solvència tècnica o professional i econòmica i financera
Solvència econòmica:
Les empreses licitadores hauran d’acreditar la suficient solvència econòmica per la xifra anual de
negoci, referit al millor exercici dins dels tres darrers igual o superior a l’import al qual licita, en
serveis d’igual o similar naturalesa.
Solvència econòmica: 61.720,81€ IVA exclòs.
Solvència tècnica:
Les empreses licitadores hauran d’acreditar la suficient solvència tècnica per mitja d’una relació
signada dels principals serveis d’igual o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del
contracte, realitzats en l’any de major execució, dins dels darrer tres anys, que inclogui descripció del
Passeig del Taulat, 266-270
08019 Barcelona
Tel. 93 882 25 91

2/8

servei, import, dates i destinatari. En el cas que el destinatari sigui una entitat del sector públic s’ha
d’acreditar mitjançant certificat expedit per aquesta.
El detall de serveis s’ha de presentar agrupat per anys per tenir en compte el de major execució en
serveis d’igual o similar naturalesa.
Solvència tècnica: 61.720,81€ IVA exclòs.
Aquests requisits de solvència no perjudiquen la concurrència i afavoreix la presentació de PIMES i
entitats socials.
-Concreció de mitjans materials i personals:
No escau concreció de condicions.
-Criteris d’adjudicació
La puntuació dels criteris d’adjudicació s’establirà en un màxim de 100 punts, els quals quedaran
distribuïts de la manera següent:
1. CRITERIS DEPENDENTS D’UN JUDICI DE VALOR (SOBRE B): puntuació màxima és de 49 punts.
Cap criteri admet declaració de confidencialitat en la documentació presentada per les empreses
licitadores.
1. Característiques del centre de servei (màxim 7 punts)
És important valorar la ubicació del servei en la localitat i la mobilitat per major facilitat d’arribar-hi,
ja que facilita l’accés si es ve d’altres municipis i són persones amb problemes de mobilitat També és
important que l’establiment tingui espais o sales addicionals per fer-hi activitats diverses de formació,
tallers, jornades, treballs de grup, etc.
1.1. Ubicació del servei
Es valorarà que el centre estigui en zona cèntrica i amb connectivitat propera amb els diferents
transports públics urbans i interurbans. Valoració fins a 3 punts.
1.2. Espais d’activitats:
Es valorarà que s’ofereixin espais o sales addicionals (a la sala d’exposició) amb les millors condicions
de mobiliari i equipament per fer-hi diversitat d’activitats de qualitat. Valoració fins a 4 punts.

2. Atenció i metodologies de treball (màxim 21 punts)
És important valorar el model d’atenció als usuaris del centre, el pla d’atenció, les activitats que
faran, grups de treball, presentacions, estudis o publicacions, per fer valoracions completes i integral
dels casos, cercar totes solucions possibles i que puguin servir per millorar l’atenció practica i el
funcionament de les persones amb discapacitat, dependència i d’altres col·lectius fràgils.
2.1. Pla d’atenció als usuaris:
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Es valoraran els protocols i els circuits de derivació i de seguiment per tal de fer una valoració integral
dels casos per donar una orientació el més completa i les millors solucions als usuaris. Valoració fins a
5 punts.
2.2. Pla d’activitats:
Es valorarà el programa d’activitats d’orientació i formatives a fi de millorar els coneixements sobre
la capacitació, cura, maneig, d’accessibilitat a l’entorn i sobre productes de suport per a col·lectius de
persones amb discapacitat, d’estudiants, professionals o cuidadors no professionals, etc. Valoració
fins a 8 punts.
2.3. Grups de treball temàtics o específics:
Es valorarà els grups de treball que es facin sobre temes o projectes orientats a incrementar la
funcionalitat de persones amb discapacitat o amb dependència i a millorar la seva qualitat de vida en
el seu entorn habitual domiciliari i territorial. Valoració fins a 4 punts.
2.4. Estudis o publicacions:
Es valoraran estudis de cerca, innovació i/o publicacions directament relacionada amb les
temàtiques, objectius i finalitat del servei, que aportin coneixement a les polítiques publiques
d’àmbit social . Valoració fins a 4 punts.

3. Relació amb altres serveis socials, sanitaris o institucionals (màxim 13 punts)
És rellevant que el servei tingui i faci col·laboracions i relacions tant en el context del territori i més
enllà d’aquest, amb qui estableixi sinergies i mesures en benefici de les persones destinatàries del
servei i de la ciutadania en general.
3.1. Accions i col·laboracions:
Es valoraran les accions, col·laboracions, mesures conjuntes, etc., que es facin amb altres entitats,
professionals o organismes públics o privats, per dur a terme estratègies o mesures que tinguin
impacte significatiu en la millora en de vida de les persones amb discapacitat, dependència i
col·lectius fràgils amb limitacions funcionals. Valoració fins a 7 punts.
3.2. Pla de difusió del servei:
Es valoraran les accions de difusió del servei que es facin fora del centre en altres llocs o localitats del
territori abast del servei, per tal que aquest sigui conegut pel major nombre de localitats, també les
més aïllades i així se’n pugui beneficiar el màxim nombre de persones que el puguin necessitar.
Valoració fins a 6 punts.

4. Experiència del terapeuta i formació (màxim 8 punts)
És important tenir en compte l’experiència i la formació del principal professional del servei, ja que
aquest servei és estratègic i especialitzat en la relació que hi ha entre producte de suport o solució
d’accessibilitat a l’entorn amb el perfil de l’usuari, la seva evolució i els resultats que s’obtenen.
4.1. Formació especialitzada acreditada:
Es valorarà la formació addicional (a la del grau) del terapeuta ocupacional del servei, en matèries
relacionades amb la discapacitat, maneig i cura, accessibilitat, productes de suport, teràpia
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ocupacional, prevenció de riscos, etc., tal com postgraus, màsters, doctorats o cursos especialitzats
reconeguts. Han d’estar acreditats documentalment. Valoració fins a 4 punts.
4.2. Experiència en la teràpia ocupacional i productes de suport:
Es valorarà els anys d’experiència del principal professional en el camp de la teràpia ocupacional,
mitjançant acreditació o certificació documental. Valoració màxima de 4 punts.

2. CRITERIS QUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENT ( SOBRE C): la puntuació màxima serà de 51
punts.
2.1. Criteris de qualitat valorats de forma automàtica: La puntuació màxima és de 4 punts.
Exposició i tipus de productes de suport (PS):
És important tenir en compte l’exposició de productes de suport del centre per realitzar les funcions
del servei amb la major casuística possible.
La valoració es farà segons la taula següent:
Grups de Productes de suport
1
2
3
4

Productes de Suport de posicionament i descans. (llit articulat, matalàs
antiescares, cadira posicionament).
Productes de suport de desplaçament interior, exterior. (cadira de rodes
manuals, elèctrica).
Productes de suport de transferències. (grues bipedestació o de sostre,
trapezis, disc i seient giratori).
Productes de suport d’accessibilitat desnivells (rampes portàtils, cadires per
salvar escales, elevador inclinat o vertical).

5

Productes de suport per Sensorials visuals

6

Productes de suport per Sensorials auditius

7

8
9

Productes de suport per accés al bany, higiene i cura personal. (Seients de
dutxa o banyera, elevador banyera, taules banyera, alça d’WC, plataformes
abatibles dutxa, seient abatible dutxa, altres accessoris, Pinces posa-mitjons,
altres.)
Productes de suport de Comunicació augmentativa. (plafons/pictogrames,
accessoris ordinador adaptats, programes comunicació alternatives i
augmentatius, commutadors).
Productes de suport per a posicionament en el vehicle (base giratòria seient,
rampa manual, adaptacions de volant, etc.).

10 Roba i aixovar adaptat

Nombre mostra

Punts

Més d’1 producte
dels esmentats.
Més d’1 producte
dels esmentats .
Més d’1 producte
dels esmentats.
Mínim 1 producte
dels esmentats.
Mínim, 2 productes.

0,4

Mínim, 2 productes.

0,4

Mínim, 5 productes
dels esmentats.

0,4

Més de 2 productes
dels esmentats.

0,4

Mínim 1 producte
d’aquest grup.

0,4

Mínim 2 productes.

0,4

0,4
0,4
0,4
0,4

2.2. Oferta econòmica: la puntuació màxima és de 47 punts.
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L’oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació. La resta d’ofertes rebran la puntuació de la
següent manera:
 V ൌ
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La formula escollida per valorar el preu permet atorgar la màxima puntuació a la oferta més
econòmica i no distorsiona amb grans diferencies de puntuació ofertes econòmiques properes.

Ofertes anormalment baixes
Per tal d’evitar l’adjudicació a una oferta econòmicament inviable o que no compleixi amb els costos
laborals mínims, s’estima oportú establir criteris per determinar ofertes anormalment baixes.
Es considerarà una oferta incursa en presumpció d’anormalitat, als efectes de l’article 149 de la LCSP,
quan la puntuació obtinguda pels criteris d’adjudicació que no són preu se situï un 10% per damunt
de la mitjana aritmètica de les puntuacions dels conceptes esmentats del conjunt de totes les ofertes
rebudes, i que, al mateix temps, la seva oferta econòmica estigui per sota de la mitjana aritmètica de
les ofertes econòmiques en un percentatge superior al 10%.
Així mateix, podrà ser considerada oferta anormalment baixa quan el preu del servei ofert sigui
inferior als costos laborals mínims per categoria professional, segons el Conveni col·lectiu vigent
d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc, més els costos derivats de la
legislació vigent d’obligatori compliment en matèria laboral, de seguretat social i de seguretat i salut
en el treball.
- Termini d’execució:
Des de l’1 de gener de 2019 o des de l’endemà de la signatura del contracte, fins el 31 de desembre
de 2019.
- Justificació de la possibilitat de pròrroga:
El contracte es planteja prorrogable 4 anys més per motius d’interès públic i per tal que l’empresa
adjudicatària i pugui assolir millores d’eficiència i eficàcia en la prestació del servei derivada del
major coneixement de la demanda social d’aquests articles , traduint-se en una major qualitat del
servei.
- Previsió de modificacions:
No es preveuen modificacions.
-Revisió de preus:
No s’aplica
- Condicions especials d’execució del contracte:
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Per tal d’aplicar la mesura prevista a l’article 202.2 de la LCSP de foment de la igualtat entre homes i
dones en el treball, s’estableix com a condició especial d’execució la no utilització de llenguatge
sexista en cap document escrit ni visual relacionat amb el contracte.
També constitueix condició especial d’execució que l’empresa adjudicatària garanteixi a les persones
adscrites a l’execució del contracte, durant tota la seva vigència, l’aplicació i manteniment de les
condicions laborals que estableixi el conveni col·lectiu sectorial aplicable, així com el cobrament
puntual de les retribucions. Aquesta condició especial d’execució s’estableix per garantir els drets
socials dels treballadors adscrits a la prestació del contracte.
- Pressupost i Valor estimat del contracte (VEC)
El pressupost desglossat del contracte és:
LOT/EQUIPAMENT/
SERVEI
Servei per a
l’Autonomia Personal

IMPORT LICITACIÓ
SENSE IVA

IVA 21% (si escau)

IMPORT LICITACIÓ
IVA INCLÒS

61.720,81€

12.961,37€

74.682,18€

El valor estimat del contracte es de 308.604,05 € que comprèn contracte inicial i 4 anys més de
possibles pròrrogues (un total de 5 anys)
- Cessió de contracte:
Es permet la cessió de contracte d’acord amb l’art. 214 LCSP.
- Subcontractació:
No es permet la subcontractació de cap part del contracte.
No podrà subcontractar amb un tercer cap tractament de dades que li hagués encomanat el
Departament, excepte en els casos d’autorització expressa o d’acord amb les condicions que
estableixi el plec administratiu. L’autorització ressenyada no serà necessària en el cas que hi incorri
qualsevol dels supòsits previstos a l’article 21.2 del RLOPD.
-Conveni aplicable. Subrogació de personal:
El Conveni aplicable pel qual es regirà el personal contractat per l’entitat adjudicatària serà el VI
Conveni Col·lectiu Únic d'Àmbit de Catalunya del Personal Laboral de la Generalitat de Catalunya per
al període 2004-2008 (inclou les modificacions al text articulat aprovades per l'Acord de la Comissió
Negociadora del 30 de març de 2006).
Publicació al DOGC: RESOLUCIÓ TRI/1596/2006, de 7 d'abril, per la qual es disposa la inscripció i la
publicació del VI Conveni Col·lectiu Únic del Personal Laboral de la Generalitat de Catalunya per al
període 2004-2008.
No s’estableix la subrogació de personal atès que es tracta d’un servei que no constitueix continuïtat
d’un servei anterior.
-Compliment de la LOPD
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Prestació amb accés a dades de caràcter personal. El present contracte té per objecte la prestació del
servei de la gestió servei del Centre per a l’Autonomia Personal VIC
Finalitat i usos previstos: La finalitat serà la pròpia prestació del Centre per a l’Autonomia Personal a
VIC, de la Direcció General d’Igualtat.
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal:
a) Dades identificatives: nom i cognoms, DNI/NIF/NIE, passaport i data d’expedició, adreça postal i
electrònica, telèfon, imatge i so.
b) Dades de característiques personals: nacionalitat, data de naixement i sexe.
Nivell de seguretat: Bàsic.

Signat digitalment per CPISR-1
C Mireia Mata i Solsona
Data: 2019.04.05 12:19:01
+02'00'
Mireia Mata i Solsona
Directora General d’Igualtat
Barcelona, data de la signatura electrònica
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