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Informe justificatiu de necessitat, idoneïtat i eficiència del contracte per a l’execució dels Serveis de
Bon Pastor Transforma’t al barri de Bon Pastor, a l’Ajuntament de Barcelona - Districte de Sant
Andreu, amb mesures de contractació pública sostenible.

Contracte reservat: NO
Lots: No

Codi contracte: 2014/2019
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1

Índex
1. --- Antecedents

3

2. --- Exposició de les necessitats detectades i justificació de la
solució escollida

3

3. --- Objecte, prestació concreta que es vol contractar, i
modalitat de contracte que millor s’ajusta a les necessitats
detectades i relació del seu cicle de vida

3

4. --- Divisió en lots

4

5. --- Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte
(VEC)

4

6. --- Imputació pressupost municipal

5

7. --- Procediment d’adjudicació

6

8. --- Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i
financera de les empreses

6

9. --- Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de
la puntuació assignada a cada criteri respecte del total de
criteris a considerar

7

10. Garanties

9

11. Termini d’execució

10

12. Termini de garantia

10

13. Condicions especials d’execució

10

14. - Pagament del preu

10

15. Modificacions del contracte

10

16.- Revisió de preus

10

17. Cessió del contracte

10

18. Règim específic de penalitats

10

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
Districte de Sant Andreu
Segadors, 2, 4a planta
08030 Barcelona
www.bcn.cat

1. Antecedents
Bon Pastor Transforma’t és un projecte d’acció comunitària que cerca millorar la convivència i cohesió
social de el veïnat del barri de Bon Pastor, mitjançant accions específiques de vinculació, relació i
promoció de la comunitat gitana resident al barri, especialment d’aquells col·lectius “desconnectats”
de la xarxa d’entitats i serveis al territori.
Aquest projecte es presta des de 2017 amb una valoració positiva de la seva execució.

2. Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució escollida
Considerant que les seves finalitats consisteixen en :
a) Promoure la participació de la comunitat gitana als espais de relació veïnal del barri,
mitjançant accions comunitàries que fomentin la convivència.
b) Empoderar la comunitat gitana, mitjançant la seva implicació i participació en el projecte, així
com als òrgans de participació, entitats cíviques i socials del barri de Bon Pastor.
c) Dur a terme accions de resolució alternativa de conflictes que pugin donar-se en l’espai públic,
les comunitats de veïns o les relacions veïnals en general, a partir d’accions preventives o
especifiques en una situació conflictiva.
cal dotar de recursos adients per realitzar aquella actuació.
Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l’Ajuntament de Barcelona no disposa de
mitjans ni recurs tècnics adients per realitzar aquestes actuacions, motiu pel qual cal procedir a l’auxili
mitjançant la contractació amb tercers, tot d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control
de despesa, i amb total respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no
discriminació i igualtat de tracte.
Tanmateix, per tal d’assegurar una continuïtat de la prestació i per donar resposta també a aquestes
necessitats, alhora de fer possible l’aportació de noves millores o solucions més eficients i eficaces en
futures licitacions a la necessitat detectada, es considera una durada mínima del contracte de dos
anys.

D’acord amb els principis exposats, es considera que l’opció més eficient i eficaç que assegura la millor
resposta a les necessitats detectades és la contractació d’un servei especialitzat en serveis o treballs de
naturalesa igual o similar que els que constitueixen l’objecte d’aquest contracte.

3. Objecte, prestació concreta que es vol contractar, i modalitat de contracte que millor s’ajusta a les
necessitats detectades i relació del seu cicle de vida

La millor solució consisteix en la contractació dels Serveis de Bon Pastor Transforma’t al barri de Bon
Pastor, sota l’epígraf “ Otros servicios comunitarios, sociales o personales” (CPV 98000000-3).
:
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Per a la valoració de la millor relació qualitat preu de les ofertes, es considera adient incorporar
diferents criteris de valoració , incloent millores socials vinculades de forma directa amb l’objecte del
contracte, que són millores qualitatives o quantitatives que cal ponderar amb el preu del contracte per
tal que esdevingui una contractació eficaç i eficient.
Els criteris que, d’acord amb l’anterior, es consideren adients incorporar com a criteri d’adjudicació
són els següents relacionats per ordre decreixent d’importància:
 Preu ofertat. Puntuació màxima 45,4 punts
 Proposta d’accions específiques de realització d’activitats en col•laboració amb grups
organitzats i/o entitat o associació del barri de Bon Pastor orientada als objectius del servei.
Puntuació màxima 39,6 punts
 Salari de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte. Puntuació màxima
15 punts.
Les millores ofertades pels licitadors en aquests aspectes tenen la consideració de condicions especials
d’execució.

4. Divisió en lots
Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realització i
aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma
independent. A més caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una correcte
execució global de les prestacions que resulta desproporcionada per a les finalitats d’interès públic que
es persegueixen en l’execució d’aquestes, fet pel qual permet concloure que les prestacions no poden
ser executades de forma independent sense menyscabar la correcte execució dels treballs i una
correcte assignació dels recursos públics proporcionals a la finalitat requerida.

5. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte (VEC)
5.1 El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat hauria de ser de quantia
202.709,12 euros. El pressupost net de 167.528,20 euros i l’IVA de 35.180,92 euros, amb un tipus del
21%.

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net, constitueix la xifra màxima per
sobre de la qual s'estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de la licitació.
El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors.
El sistema de determinació del preu és a preu alçat .
En tot cas les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació, IVA exclòs, resultaran excloses del
procediment.
El desglossament del pressupost net, sense l’IVA, en costos directes i indirectes es considera que és el
següent:
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Costos directes
Salaris
Seguretat social
Despeses de funcionament

Import €
109.325,71 €
38.264,00 €
1.989,04 €
TOTAL Suma costos directes:
149.578,74 €

Costos indirectes

Import €

Benefici empresarial

17.949,46 €
TOTAL Suma costos indirectes:
17.949,46 €

TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes):

167.528,20 €

Els costos salarials que es considera es produeixen en l’execució del contracte a partir del conveni de
referència de 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, publicat al DOG el 7 de desembre de 2017, amb un
increment d’un 5%., i considerant el nombre de persones i les categories professionals, és el següent:
Categoria professional
Llicenciat/da
Personal qualificat

Retribució salarial (jornada sencera)
24.175,03 €
18.095,14 €

Nº de persones
2 (40 h setmanals en total)
3 (60 h setmanals en total)

5.2 El VEC d’aquest contracte s’estima en 167.528,20 euros. Els conceptes que inclou son:
Any

VE prestació

2020
2021

83.302,59 €
84.225,61 €

VE eventuals
pròrrogues

SUMA
83.302,59 €
84.225,61 €

6. Imputació pressupost municipal
Aquest pressupost base de licitació s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del
contracte i anirà amb càrrec als pressupostos i partides següents:
Any
2020
2021

Econòmic
22719
22719

Programa
15343
15343

Orgànic
0609
0609

Import net
83.302,59
84.225,61

% IVA Import IVA
21
17.493,54
21
17.687,38
Pressupost base

Import total
100.796,13
101.912,99

202.709,12 €
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Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o
realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius Pressupostos
municipals.
Atès que el contracte s’adjudicarà i/o formalitzarà en exercici anterior al de l'inici de l'execució, se'n
sotmet l'adjudicació a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per finançar les
obligacions derivades d'aquest contracte a l'exercici corresponent.

7. Procediment d’adjudicació
Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu objecte, així
com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva adjudicació, es considera que
el més adient és adjudicar aquest contracte mitjançant procediment obert previst a l’article 156 LCSP
amb varis criteris d’adjudicació.

8. Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financera de les empreses
Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no discriminació i
proporcionalitat que ha de regir en tota actuació administrativa, les condicions d’aptitud mínima que
s’haurà d’exigir als licitadors per a participar en aquest procediment d’adjudicació és la següent:
Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social prestacions que són
idèntiques o similars al contracte que es pretén licitar i que no es trobin en supòsits de prohibició de
contractar.
Així mateix, per assegurar la idoneïtat de les empreses licitadores s’exigirà la següent solvència:
Les empreses licitadores haurien d’acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica o professional
mínima següents:
SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA:
- D’acord amb la previsió de l’article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis referit al millor dels tres
últims exercicis anteriors a la data de presentació de les proposicions o en funció de les dates de
constitució o d’inici d’activitats de l’empresa, ha de tenir un import igual o superior de 120.000 euros.
En el cas què la data de constitució de l’empresa o d’inici d’activitat sigui inferior a un any comptat
fins a la data final de presentació de proposicions, el requeriment s’entendrà proporcional al període.
SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
- D’acord amb l’article 90.1.a) LCSP, l’import anual, sense incloure els impostos, que l’empresa
licitadora ha de declarar com a executat durant l’any de superior execució en el decurs dels últims tres
anys en serveis o treballs de naturalesa igual o similar que els que constitueixen l’objecte d’aquest
contracte ha de ser com a mínim de 100.000 euros.
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D’acord amb l’article 89.1.a) LCSP, el criteri de correspondència entre els serveis executats per
l’empresa licitadora i els que constitueixen l’objecte del contracte és la pertinença al mateix subgrup
de classificació, si el contracte està enquadrat en algun dels que estableix el Reglament General de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP), Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre,
i en cas contrari, la igualtat entre els tres primers dígits dels respectius codis CPV.
D’acord amb la previsió de l’article 90.4 LCSP, les empreses amb una antiguitat, computada des de la
data d’inscripció en el registre corresponent o, si no procedeix, des de la data de la seva constitució,
inferior a cinc anys, no han d’acreditar l’experiència, és a dir, l’import anual executat i han d’acreditar
la seva solvència tècnica segons els altres criteris establerts en aquest apartat.
D’acord amb l’article 90.1.b) LCSP, el personal tècnic, integrat o no en l’empresa, participant en el
contracte, especialment les persones encarregades del control de qualitat han de tenir els títols o
acreditacions acadèmics o professionals següents: titulació universitària i formació específica en
mediació i resolució de conflictes.
No obstant el que s'ha dit als apartats anteriors, no poden concórrer a la present licitació les empreses
que hagin participat en l'elaboració de les especificacions tècniques relatives a aquest contracte o
hagin assessorat o participat en alguna altra manera en la preparació del procediment de contractació
si, aquesta participació, pogués provocar restriccions a la lliure concurrència, frau en la competència o
suposar un tractament de privilegi en relació a la resta de les empreses licitadores.

S’admet que els empresaris puguin acreditar la solvència necessària mitjançant la solvència i recursos
d’altres entitats que no es trobin amb cap supòsit de prohibició per contractar i amb independència
dels vincles que tinguin amb elles, sempre i quan demostri que durant la vigència del contracte
disposarà efectivament dels mitjans i solvència d’aquella entitat.
També s’admet que acreditin la seva solvència per qualsevol dels mitjans previstos a la Llei 9/2017.

9. Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació assignada a cada criteri
respecte del total de criteris a considerar
Considerant l’objecte del contracte, així com totes les actuacions que integren el seu cicle de vida, es
considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat preu, incorporar els
criteris següents i amb la proporció que tot seguit s’indica i justifica, relacionats per ordre decreixent
d’importància:
Criteris automàtics. puntuació total 60’4 punts
- Preu. Ponderació: 45,4 punts.
Representa el 45,4 % del total de puntuació a obtenir.
Aquest criteri es justifica per l’interès municipal a reduir el cost econòmic del contracte.
La fórmula aplicada per puntuar l’oferta econòmica és la indicada en la Decret d´Alcaldia de data 22 de
febrer de 2018 de modificació de la Instrucció de la Gerència Municipal de regulació de les fórmules de
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valoració del preu en la contractació pública municipal, publicat en la Gaseta Municipal del dia 5 de
març de 2018.
(

)

Ateses les característiques del contracte i la definició de la prestació recollida al PCAP i al PCT, tot i que
la component de personal en el cost total del contracte és molt elevada, es considera justificat superar
el límit del 35 % de la puntuació total per a l’oferta econòmica que estableix el Decret de la Comissió
de Govern de 15 de març de 2018, de la instrucció per a l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de l’Ajuntament de Barcelona, pel fet de que hi ha una suficient protecció de les condicions
laborals i socials per a les persones treballadores, donada la definició específica de la retribució per
part del conveni d’aplicació, i la dificultat d’establir d’altres criteris de valoració diferents dels
expressats.
-Salari de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte. Ponderació: 15 punts.
Prenent com a referència les retribucions salarials establertes en el Conveni col•lectiu de treball de
Catalunya d'acció social amb infants, joves, famílies i d'altres en situació de risc per als anys 20132018, publicat al DOG el 7 de desembre de 2017 es consideraran les retribucions salarials superiors
que l’empresa licitadora proposa aplicar a les persones que executin el contracte públic.
Es consideraran els salaris referits a la o les categories professionals següents:
•
Llicenciat/da...........7,5 punts
•
Personal qualificat.. 7,5 punts
La màxima puntuació s’atorgarà al percentatge d’increment de la retribució salarial total més alta en la
categoria professional corresponent. Es considerarà la retribució salarial computant el salari base.
La resta d’ofertes amb propostes salarials superiors a les que estableix el conveni de referència rebran
una puntuació proporcional.
Representa el 15% % del total de puntuació a obtenir.
Es supera la ponderació del 10% establerta al Decret d'Alcaldia S1/D/2017-1271 DE 24 d'abril, de
contractació pública sostenible de l'Ajuntament de Barcelona, en atenció a la resta de criteris de
valoració per tal de mantenir la proporcionalitat en l’ adequada protecció de les condicions laborals i
socials per a les persones treballadores.
Amb aquest criteri, d’acord amb les disposicions municipals relatives a l’impuls de la contractació
pública socialment responsable, es valora especialment que quan les persones treballadores ocupades
en l’execució del contracte tenen uns salaris adequats a la funció que desenvolupen s’està garantint
una execució més eficient del mateix.
Criteris de judici de valor. Puntuació total: 39.6

- Proposta d’accions específiques de realització d’activitats en col•laboració amb grups organitzats
i/o entitat o associació del barri de Bon Pastor orientades als objectius del servei. Ponderació : 39’6
punts.
Representa el 39,6 % del total de puntuació a obtenir.
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Amb aquest criteri valora especialment la definició concreta que facin les empreses licitadores a partir
dels objectius i requeriments explicitats al plec de condicions tècniques ja que determinen una major i
millor acompliment dels objectius de l’objecte del contracte.
Es valoraran un màxim de 3 accions per a cada una de les tipologies següents:
- Accions específiques de treball amb dones amb l’objectiu de que tinguin un paper més actiu en
la vida comunitària del barri.
- Accions específiques de treball amb joves amb l’objectiu de promoure. referents positius i
tenir un paper més actiu en la vida comunitària del barri.
- Accions específiques per promoure les relacions interculturals al barri.
Es valoraran aquelles propostes detallades i argumentades a desenvolupar en el barri de Bon pastor,
orientades a l’assoliment dels objectius del servei. Es valoraran les propostes que siguin adequades i
coherents amb els objectius, funcions i criteris descrits al Plec de condicions tècniques, de la forma
següent: - Es valorarà la concreció de la proposta presentada. No es puntuaran aquelles millores que
siguin de caire genèric.
-Es valorarà la claredat de la proposta presentada. No es puntuaran les millores presentades que
siguin de difícil comprensió.
-Es valorarà el valor afegit i l’impacte de la proposta presentada. Es valoraran les millores que
poguessin tenir un veritable impacte. No es valoraran aquelles millores que sigui redundants o
anecdòtiques.
-Es valorarà el caràcter innovador i creatiu de la proposta.
-Es valorarà la viabilitat de la proposta presentada. Es valorarà que la proposta sigui viable i factible de
dur a terme. No es valoraran aquelles millores que per la seva complexitat o naturalesa organitzativa
comportin una gran dificultat per a la seva realització.
La valoració de la proposta tècnica presentada per cada licitador es farà en referència a l’estimació
global de cada acció individualment segons la forma descrita anteriorment. La puntuació de cada una
de les accions es determinarà en funció de la seva valoració de la forma següent:

VALORACIÓ
TÈCNICA
Punts

ALTA

MITJA

BAIXA

NUL·LA

4,4

3

1,5

0

10.Garanties
Garantia definitiva

D'acord amb l'article 107.1 LCSP, l'empresa seleccionada amb la millor oferta haurà de constituir una
garantia definitiva consistent en el 5 per 100 del preu ofertat, l'IVA exclòs, dins del termini de 10 dies
hàbils a comptar del següent al de la recepció del requeriment, segons preveu l'article 150 LCSP.

9

11.Termini d’execució
La durada de les prestacions serà des del dia 5 de gener de 2020, o l’endemà de la seva formalització si
fos posterior, fins el 31 de desembre de 2021.
12.Termini de garantia
S’estableix un termini mínim de garantia d’un mes a partir de la data de recepció de la prestació.

13.Condicions especials d’execució
Es considera necessari, d’acord amb la previsió de l’article 202 LCSP, establir la/les següent/s
condició/ns especial/s d’execució del contracte que es consideren vinculades amb el seu objecte, no
són discriminatòries i són compatibles amb el dret comunitari:
El pagament del preu a les empreses subcontractades
L’acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades
Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el
període contractual
Pla d’igualtat o mesures d’igualtat
Comunicació inclusiva
Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe
Percentatge mínim d’ocupació de persones amb discapacitat en la plantilla de l’empresa
14.Pagament del preu
El pagament del preu es realitzarà mitjançant la presentació de les factures de forma mensual prèvia
comprovació i supervisió de les prestacions realitzades.

15.Modificacions del contracte
Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el contracte, si
concorren les circumstàncies establertes a l’art. 205 de la Llei 9/2017 de 9 de novembre de 2017.

16.Revisió de preus

En aquest contracte no es podrà revisar el preu.
17.Cessió del contracte
Ateses les característiques del contracte es permet la cessió del contracte.

18.Règim específic de penalitats

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
Districte de Sant Andreu
Segadors, 2, 4a planta
08030 Barcelona
www.bcn.cat

Considerant les característiques del contracte, així com també les possibles millores que puguin oferir
els contractistes i que seran objecte de valoració, així com el límit màxim de penalitats del 50% del
preu del contracte iva exclòs, s’estableixen les següents penalitats:

a) Incompliments molt greus:
- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec.
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del contracte
establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan produeixi un perjudici molt greu i
no doni lloc a la resolució del contracte.
- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les prestacions.
- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de
riscos laborals.
- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient d’acord amb la
legislació vigent.
- L’incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i proveïdors.

b) Incompliments greus
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del contracte
establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi falta molt greu.
- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions.
- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la normativa
general sobre prevenció de riscos laborals.
- L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en aquest plec, quan no se’ls hi
hagi atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials.

c) Incompliments lleus
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del contracte
establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi falta molt greu o
greu.
- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la normativa de
prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt greus.
Imposició de penalitats:
Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió d’aquestes faltes són les següents:
Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 5% com a màxim del preu del contracte iva
exclòs per a cada penalitat d’aquesta tipologia.
Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 8 % com a màxim del preu del contracte iva
exclòs per cada penalitat d’aquesta tipologia.
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Per incompliments molt greus una penalitat equivalent a un 10% com a màxim del preu d’adjudicació.
Quan el contractista, per causes que li siguin imputables, hagi incomplert parcialment l’execució de les
prestacions definides en el contracte, l’òrgan de contractació podrà optar, ateses les circumstàncies
del cas, per la seva resolució o per la imposició de les penalitats.

El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a comptar
des de la data d’incoació del corresponent expedient.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Joan Manuel De Homdedeu Perez, Tècnic, el dia 26/09/2019 a les 16:14, que informa;
Sr. Lucas Manuel Martinez Chito, Cap de Departament, el dia 02/10/2019 a les 14:41, que informa.

