D. DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

INFORME PROPOSTA DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TALLER
FORMATIU I MANTENIMENT D’HORT, GRANJA I NETEJA DE BOSCOS AL
CENTRE RESIDENCIAL D’EDUCACIÓ INTENSIVA (CREI) ELS CASTANYERS, DE
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS, DEPENDENT DE LA DIRECCIÓ GENERAL
D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA
Naturalesa i extensió de les necessitats
La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) manté, d’acord
amb el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de
l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya, les competències i les funcions en matèria d’atenció a la infància i
l’adolescència a Catalunya que li han estat encomanades, establertes al Decret
572/2006, de 19 de desembre i a la resta de normativa aplicable.
El Decret 142/2010, de 11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis socials
2010-2011 de regulació del Sistema Català de Serveis Socials, defineix un centre
residencial d’educació intensiva (CREI, d’ara endavant) com un “servei residencial
d’acolliment d’estada limitada que disposa de mesures estructurals de protecció, per a
la guarda i educació de les seves persones usuàries, tutelades per l’Administració de
la Generalitat de Catalunya, i que té com a objectiu donar resposta educativa i
assistencial a adolescents que presenten alteracions conductuals, que requereixen
d’uns sistemes d’educació intensiva”. Per dur a terme aquestes funcions, la DGAIA
disposa de centres propis de gestió directa i el CREI Els Castanyers a Palau-Solità i
Plegamans n’és un d’ells.
Aquests centres tenen la funció de substituir, de forma temporal, la família dels infants
i/o adolescents que, per circumstàncies diverses, no poden romandre en el seu nucli
familiar. Aquesta funció tan genèrica es concreta en altres funcions més específiques,
com poden ser les d’educar, formar i afavorir el desenvolupament equilibrat dels
menors.
L’activitat del taller formatiu d’hort, granja i neteja de boscos al CREI Els Castanyers es
concretarà en la creació i el manteniment d’una granja de petits animals (aus,
conills...), un hort de verdures i hortalisses i la neteja i l’aprofitament de zones forestals
i comunes del centre.
L’objectiu del taller és introduir, els joves participants del taller, en una activitat
formativa on puguin desenvolupar competències necessàries per a la seva futura
inserció sociolaboral.
Codi/s CPV corresponent/s a l’objecte del contracte: 80500000-9 Serveis de
formació
Criteris de solvència tècnica o professional i econòmica i financera
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D. DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

Solvència econòmica
Xifra anual de negocis referida al millor exercici dels 3 darrers igual o superior a
l’import del contracte: 52.000,00 €
Solvència tècnica
Import mínim de l’anualitat de major execució (d’entre les 3 anteriors de l’empresa
licitadora), en serveis d’igual o similar naturalesa, igual o superior al llindar següent:
52.000,00 €
Aquests requisits de solvència no perjudiquen la concurrència i afavoreix la
presentació de PIMES i entitats socials.
Classificació empresarial alternativa
No hi ha classificació empresarial adient.
Concreció de mitjans materials i personals (addicionals a la solvència)
No escau concreció de condicions.
Certificats de qualitat i/o de gestió mediambiental, si s’escau
No escau acreditació de certificats de qualitat i/o de gestió mediambiental.
Lots
En informe a banda es justifica que la prestació d’aquest servei no és susceptible de
dividir-se en lots
Elecció del procediment
La DGAIA considera que el procediment més adequat per dur a terme per la
contractació d’aquest servei és la convocatòria d’un procediment obert d’acord amb la
Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, que permet la màxima
concurrència.
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:
Criteris de valoració subjectiva (Sobre B). Màxim 49 punts
Es valorarà el valor tècnic del contingut de les propostes, d’acord amb la ponderació
següent:
1. Proposta de taller formatiu. Màxim 22 punts
Caldrà presentar una proposta de taller formatiu d’hort, granja i neteja de boscos, que
desenvolupi les activitats dels diferents àmbits del taller previstos al plec de
prescripcions tècniques:
- Creació i manteniment d’una granja de petits animals (aus, conills...)
- Creació i manteniment d’un hort de verdures i hortalisses.
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D. DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

- Neteja i aprofitament de les zones forestals i comunes del centre
La proposta també haurà de desenvolupar el projecte educatiu.
1.1. Projecte educatiu. Màxim 10 punts
D’acord amb el plec de prescripcions tècniques, el projecte educatiu haurà de tenir en
compte els següents aspectes: el foment dels hàbits de treball, de la seguretat i la
higiene laboral, del treball en equip i de l’organització i la planificació de les tasques.
a) Hàbits de treball. Màxim 2,5 punts
Es valorarà que la metodologia proposada incideixi en el foment dels hàbits de treball.
b) Seguretat i higiene laboral. Màxim 2,5 punts
Es valorarà que la metodologia proposada fomenti els aspectes relacionats amb la
seguretat i la higiene laboral.
c) Treball en equip i organització. Màxim 2,5 punts
Es valorarà que la metodologia proposada fomenti el treball en equip i l’organització.
d) Planificació de les tasques. Màxim 2,5 punts.
Es valorarà que la metodologia proposada incideixi en la planificació de les tasques.
S’estableix valorar el projecte educatiu, atès que l’objectiu del taller és introduir els
adolescents en una activitat formativa on puguin desenvolupar competències i hàbits
necessaris per a la seva futura inserció sociolaboral.
1.2. Adaptació del taller al col·lectiu d'usuaris. Màxim 6 punts.
Es valorarà el grau d’adaptació de la proposta de taller formatiu a la tipologia d’usuaris,
incorporant mecanismes per fomentar i canalitzar els interessos dels joves
participants.
S’estableix valorar l’adaptació del taller a les característiques dels usuaris, atès que és
un factor fonamental per a l’èxit de l’activitat.
1.3. Adaptació del taller a les instal·lacions del centre. Màxim 6 punts.
Es valorarà el grau d’adaptació de la proposta de taller formatiu a les instal·lacions que
el centre posa a disposició de l’activitat.
S’estableix valorar que el taller proposat tingui en compte les instal·lacions de les quals
disposa el centre per a l’activitat, per tal d’assegurar que la proposta és factible.
2. Recursos humans. Màxim 11 punts
2.1. Normes de conducta i normes de l'entitat que aplicarà al personal. Màxim 4
punts.
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D. DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

Es valorarà especialment que les normes de conducta de l’entitat, per al personal
adscrit al servei, siguin coherents amb aquells capítols del Reglament de Règim Intern
del Centre, que puguin afectar l’activitat.
S’estableix valorar les normes de conducta que s’establiran per als treballadors i pels
usuaris del taller, atès que han de garantir el bon funcionament de l’activitat.
2.2. Programa de formació del personal. Màxim 6 punts.
Es valorarà l’adequació del pla formatiu per al personal adscrit al servei de taller
formatiu i manteniment d’hort, granja i neteja de boscos al CREI Els Castanyers,
especialment en relació a la tipologia d’usuaris del taller.
a) Programa dels cursos. Màxim 3 punts.
b) Número d’hores anuals dedicades a la formació del personal. Màxim 3 punts.
S’estableix valorar la formació atès que incideix en la qualitat del servei.
2.3. Borsa de personal per substitucions. Màxim 1 punt.
Es valorarà que es pugui posar a disposició personal qualificat que estigui en borsa de
personal, per fer front a possibles substitucions amb la major celeritat
S’estableix valorar la borsa de personal per substitucions atès que garanteix la no
interrupció de l’activitat.
3. Funcionament general. Màxim 16 punts
3.1. Organització del servei. Màxim 6 punts
Caldrà presentar l’organització trimestral de les hores lectives del taller formatiu, amb
la distribució setmanal i diària de les activitats.
S’estableix valorar l’organització del servei, atès que s’haurà de coordinar amb la resta
d’activitats i amb el funcionament del centre.
3.2. Programa de treball interdisciplinari amb el centre. Màxim 5 punts
Es valoraran els mitjans que facilitin el treball en xarxa amb la direcció del centre i amb
l’equip educatiu, per oferir una atenció integrada i de qualitat als joves participants.
S’estableix valorar el programa de treball interdisciplinari atès que el taller ha de ser un
recurs formatiu més integrat dins la dinàmica del centre.
3.3. Procediment de supervisió del servei i avaluació de resultats. Màxim 5 punts
Es valoraran les eines de seguiment per a una avaluació continua del projecte.
S’estableix valorar la supervisió del servei atès que incideix en la qualitat del servei
contractat.
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D. DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

Criteris de valoració automàtica (Sobre C). Màxim 51 punts
1. Oferta econòmica. Màxim 49 punts.
L’oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació.
La resta d’ofertes rebran una puntuació proporcional a la més econòmica, d’acord amb
la fórmula següent:
PUNTUACIÓ = oferta més econòmica x puntuació màxima
Oferta
La fórmula escollida per valorar el preu permet atorgar la màxima puntuació a l’oferta
més econòmica i no distorsiona amb grans diferències de puntuació ofertes
econòmiques properes.
2. Destinació del major percentatge del preu del contracte salaris del personal
adscrit al servei. Màxim 2 punts.
L’empresa que presenti el major percentatge obtindrà la màxima puntuació i la resta
d’empreses es valoraran de forma proporcional, segons al fórmula següent:
P= 2 punts x (percentatge oferta/major percentatge ofertat)
L’elecció del criteri es justifica com a clàusula social que afecta a la qualitat del servei,
atès que les condicions laborals més favorables repercuteixen en la fidelització del
personal assignat i un millor coneixement del servei repercuteix en la qualitat del
mateix.
Ofertes amb valor anormal o desproporcionat
Per tal de procurar evitar l’adjudicació a ofertes inviables, es considerarà una oferta
incursa en presumpció d’anormalment baixa, als efectes de l’article 149 de la LCSP,
quan la puntuació obtinguda pels criteris d’adjudicació que no són preu se situï un 15%
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 amb valors anormals o desproporcionats
quan el preu del servei ofert sigui inferior als costos salarials mínims per categoria
professional, segons Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d’acció social amb
infants, joves, famílies i d'altres en situació de risc per als anys 2013-2018 (codi de
conveni núm. 79002575012007), 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.
Declaració de confidencialitat
Cap criteri admet declaració de confidencialitat llevat del criteri 1.1.Projecte educatiu.
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D. DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

Termini d’execució
De l’1 de gener de 2022 o des de l’endemà de la data de signatura del contracte, si fos
posterior, fins el 31 de desembre de 2022
Justificació de la possibilitat de pròrroga
El contracte es planteja prorrogable a 4 anys més per motius d’interès públic i atès
que és un servei que s'ha de prestar de forma continuada al llarg del temps. Amb això
es pretén, d’una banda afavorir la competència, ja que es preveu que hi haurà més
empreses del sector que estaran interessades en presentar oferta i, d’altra banda, que
l'empresa que sigui finalment adjudicatària pugui assolir uns coneixements durant
l'execució del contracte que repercuteixin en millores en la prestació del servei.
Previsió de modificacions
No es preveuen modificacions.
Revisió de preus
No aplica.
Condicions especials d’execució
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.
Aquesta condició especial d’execució respon a allò previst a l’article 10 de la Llei
17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, que estableix que les
administracions públiques han de procurar d'incloure clàusules socials en els plecs o
documents que regeixen les contractacions amb la finalitat de promoure la igualtat de
tracte
Per tal d’aplicar la mesura prevista a l’article 202.2 de la LCSP de garantir el
compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables s’estableix com a
condició especial d’execució l’obligació de subrogació dels treballadors, que presten el
servei, d’acord amb l’Annex 2 del plec de clàusules administratives particulars, així
com també l’obligació que té l’empresa que acaba l’execució contractual de facilitar a
l’òrgan de contractació la informació sobre les condicions laborals dels treballadors
subrogables per un nou adjudicatari.
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.
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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:
Pressupost del
contracte

Import sortida
(sense IVA)

58.641,09 €

53.310,08 €

IVA

Import IVA

10%

5.331,01 €

El valor estimat del contracte es de 266.550,40 € que comprèn:
L’import del contracte inicial: 53.310,08 €, sense IVA
L’import màxim de les pròrrogues previstes: 213.240,32 €, sense IVA, referit a 4 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.
L’empresa contractista 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
Conveni col·lectiu d’Acció Social amb Infants, Joves, Famílies i d’altres en situació de
risc per als anys 2013-2018, Codi de Conveni núm. 79002575012007, publicat al
DOGC de data 7 de desembre de 2017.
L’art 27 de l’esmentat conveni estableix la subrogació obligatòria del personal adscrit
al servei.
Compliment de la LOPD
Prestació amb accés a dades de caràcter personal.
El present contracte té per objecte la prestació del servei de taller formatiu d’hort,
granja i neteja de boscos al CREI Els Castanyers, a Palau-Solità i Plegamans.
Finalitat i usos previstos: La finalitat és introduir, els joves participants del taller, en una
activitat formativa on puguin desenvolupar competències necessàries per a la seva
futura inserció sociolaboral.

Doc.original signat per:
Rosa Maria Pérez Girbent
28/04/2021

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0BYJFW5C08N8BECQHKCKK97XWHAXG3ZJ*
0BYJFW5C08N8BECQHKCKK97XWHAXG3ZJ

Data creació còpia:
11/06/2021 12:42:12
Data caducitat còpia:
11/06/2024 00:00:00
Pàgina 7 de 8

D. DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal:
a) Dades especialment protegides: dades de salut contingudes amb informes mèdics,
sancions administratives i penals, violència o abandonament, situació legal.
b) Dades identificatives: DNI/NIF, NIE/passaport, número de la Seguretat Social,
número de registre personal, nom i cognoms, àlies, adreça postal i electrònica, telèfon,
imatge.
c) Dades de característiques personals: sexe, nacionalitat, data i lloc de naixement,
edat, característiques físiques, dades de família, estat civil.
d) Dades acadèmiques i professionals: formació i titulacions.
e) Dades de circumstàncies socials: aficions.
f) Dades acadèmiques i professionals: historial acadèmic.
g) Dades relatives al centre de residència: nom del centre, data d’ingrés.
h) Dades economicofinanceres: dades econòmiques.
i) Dades socials.
j) Dades econòmiques.
k) Dades laborals.
Nivell de seguretat: Alt.
Fitxer lògic d’accés a tercers d’acord a la disposició general de declaració de fitxers del
Departament: Persones usuàries del Sistema d’informació i gestió en infància i
adolescència SINI@

Rosa Maria Pérez Girbent
Subdirectora General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència

Doc.original signat per:
Rosa Maria Pérez Girbent
28/04/2021

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0BYJFW5C08N8BECQHKCKK97XWHAXG3ZJ*
0BYJFW5C08N8BECQHKCKK97XWHAXG3ZJ

Data creació còpia:
11/06/2021 12:42:12
Data caducitat còpia:
11/06/2024 00:00:00
Pàgina 8 de 8

