ANUNCI
Ajuntament de Vallromanes pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis
(exp. CS-982/2021)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Vallromanes.
b) Número d’identificació: 829690004.
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Vallromanes.
d) Tipus de poder adjudicador Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador. Serveis
g) Número d'expedient: CS-982/2021.

-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Vallromanes.
b) Domicili: Plaça de l'Església, 6
c) Localitat i codi postal: Vallromanes, CP: 08188..
d) Codi NUTS:
ES511
e) Telèfon: 935729159..
f) Adreça electrònica: vallromanes@diba.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keywor
d=vallromanes&reqCode=viewDetail&idCap=3061669
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 27.09.2021

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Contracte per a la prestació del servei socioeducatiu d'Aula
suport.
b) Admissió de pròrroga: SI
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: NO.
d) Codi NUTS del lloc d'execució: ES511
e) Termini d'execució:.
f) Codi CPV: 85310000 Servei d’assistència social

-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Serveis.
b) Tramitació: Ordinària.
c) Procediment: Obert.
d) Contracte reservat: no.

-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 12.870,00 euros sense IVA.

-6 Admissió de variants: no.
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació sense IVA
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: No s’exigeix
b) Solvència: Clàusula vuitena del PCAP
-9 Criteris d’adjudicació
A. Criteris avaluables amb judici de valor (fins a 25 punts)
Presentació del projecte
Per prendre part del concurs s’ha de presentar un projecte que respongui a la definició
dels objectius marcats en el plec i que contingui com a mínim els punts següents:
-

-

Proposta de treball per assolir els objectius generals i específics que es
s’estableixen en l’apartat 2.1 i 2.2. Aquesta proposta de treball ha de contenir com
a mínim:
o Proposta d’activitats relacionats amb els objectius
o Indicadors d’avaluació.
o Recursos necessaris
o Altres que es consideri adient
Disseny i explicació del protocol d’intervenció amb els infants i adolescents
Disseny i explicació del protocol d’intervenció amb els pares, mares o tutors.
Model de pla educatiu individual (PEI).
Sistemes d’avaluació.
Proposta de coordinació/comunicació amb Serveis Socials i educació.

B. Criteris avaluables de forma automàtica (fins a 75 punts)
a) Preu hora ofert: Es valorarà fins a un màxim de 60 punts el preu anual pel servei
d’intervenció en infants en risc social a través d’una aula de suport. S’entén per
anual el període comprès entre la segona quinzena de setembre i el juny de l’any
següent.
S’assignarà en funció de l’oferta més econòmica de les admeses a licitació,
segons la següent formula:
Puntuació = Preu anual de la millor oferta

x 60

Preu anual de l’oferta que es valora

b) Millores. Màxim 40 punts.
-

Es valorarà l’oferiment, sense cost per a l’ajuntament, de xerrades de millora de la
comunicació entre mares, pares i fills, per la millora de la relació i de les habilitats
socials i de comunicació. Aquestes xerrades podran ser oferts a la població en
general. 10 punts per cada xerrada de 2 h. Màxim que es pot obtenir en
aquest apartat és de 20 punts.

-

Es valorarà que l’empresa adjudicatària disposi d’un sistema informàtic de
comunicació pels casos de seguiment de risc amb l’Ajuntament, que compleixi la
normativa de protecció de dades. L’objectiu és que serveis socials pugui disposar
en el moment que ho necessiti dels informes de seguiment, així com els PEIs
establerts, en aquests casos, de forma automatitzada sense necessitat d’haver-ho
de sol·licitar. 10 punts.

-10 Condicions particulars per l’execució del contracte. Clàusula vintena del PCAP
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: NO
-12 ACP aplicable al contracte? Sí
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 27.09.2021
b) Documentació que cal presentar: Clàusula desena del PCAP
c) Presentació d’ofertes:
Presentació Electrònica:
Enllaç URL de l’espai virtual de la licitació a la PSCP
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword=va
llromanes&reqCode=viewDetail&idCap=3061669
-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Vallromanes.
b) Lloc: Ajuntament de Vallromanes
c) Data: Si el dia d'obertura de proposicions és dissabte o festiu, el termini es prorrogarà
automàticament fins al següent dia hàbil...
d) Hora: 12:00hores
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és
públic.

-15 Mesa de contractació
— Marta Sampedro Coll, que actuarà com a Presidenta de la mesa.
—Sussi Rosset i Puigvert, Vocal (Secretària de la Corporació).
— Sussi Rosset i Puigvert, Vocal (Interventora de la Corporació).
— Meritxell Puigvert Rovira, Vocal.
— Montse Casacuberta Zamora, Vocal.
— Eva Casadesus Martin, que actuarà com a Secretari de la Mesa.

