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1. Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució escollida
La finalitat d’aquest Servei és disposar d’un coneixement detallat de situacions de conflictivitat veïnal i de
vulnerabilitat social, detectables a partir de la realitat del l’habitatge i de les dinàmiques que s’estableixen en
els espais compartits, en carrers o places del Districte de Sant Andreu. A partir d’aquí, s’han de definir i
executar actuacions orientades a la millora de les situacions de conflictivitat social que se’n deriven, així com
pel suport i canalització dels veïns afectats per situacions personals de vulnerabilitat cap a l’acció dels serveis
especialitats (Serveis Socials, Salut, Educació, Justícia, ...) que puguin fer l’abordatge adequat de les seves
problemàtiques individuals i /o familiars, i que cal dotar de recursos adients per realitzar aquella activitat.
Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l’Ajuntament de Barcelona no disposa de mitjans
ni recursos 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 correcte realització 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 cinc mesos i amb
possibilitat de pròrroga per un termini de fins a dos mesos.

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 l’abordatge de situacions
de problemàtiques individuals i de conflictivitat social.

2. 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

Considerant que la millor solució consisteix en la contractació d’un servei de Serveis d’assistència social i
serveis connexes (CPV 85300000) cal indicar que les fases del cicle productiu de l’objecte del contracte són les
següents:
- La investigació i el desenvolupament que s’hagi de dur a terme per a l’obtenció de la prestació del servei.
- Contractació i formació de recursos humans.
- Captació de recursos humans, formació i capacitació en les diferents fases del cicle productiu.
- Condicions laborals en les diferents fases del cicle productiu.
- Les despeses derivades de la prestació.
Per la qual cosa, qualsevol millora social vinculada de forma directa amb qualsevol fase en l’execució d’aquest
cicle de vida esdevé una millora qualitativa o quantitativa que cal ponderar amb el preu del contracte per tal
que esdevingui una contractació eficaç i eficient.
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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:
o Preu
o Salari de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Les millores ofertades pels licitadors en aquests aspectes tenen la consideració de condicions especials
d’execució.

3. 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.

4. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte (VEC)
El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat hauria de ser de quantia 25.100,60
euros. El pressupost net de 22.818,73 euros i l’IVA de 2.281,87 euros, amb un tipus del 10 %.
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 tant 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:
Costos directes
Import €
Salaris
Seguretat social
Despeses de funcionament
TOTAL

14.950,55 €
5.232,69 €
341,66 €
Suma costos directes:
20.524,90 €

Costos indirectes

Import €

Benefici industrial
TOTAL

2.293,83 € €
Suma costos indirectes:
2.293,83 €
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TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes + 22.818,73 €
Benefici industrial):

Els costos salarials que es considera es produeixen en l’execució del contracte s’estableixen a partir del
conveni de referència 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 en el DOG el 7.12.2017, i considerant 2 Titulades
Universitàries / Titulats universitaris amb un total de 60 hores setmanals, són els indicats al quadre de costos
directes.

5.2 El VEC d’aquest contracte s’estima en 31.946,22 euros. Els conceptes que inclou son:
Prestació
2020
2020

Eventuals
pròrrogues

22.818,73 €
9.127,49 €

5. 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 al /als pressupost/s i partida/es següent/s:
Any

Econòmic

Programa

Orgànic

2020

15343

22719

0609

Pressupost net %
IVA
22.818,73 €
10

Import IVA

Import total

2.281,87 €

25.100,60 €

Suma imports total

25.100,60 €

6. 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 l’obert simplificat abreujat previst a l’apartat 6 de
l’article 159 LCSP.

7. 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:
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1.- 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.
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Atès que aquesta licitació es tramita mitjançant procediment obert simplificat abreujat no es requereix
solvència econòmica i financera ni tècnica.

8. 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 45 punts
- Criteri Preu Ponderació: 35 punts.
Representa 78 % del total de puntuació a obtenir.
S’atorgarà la màxima puntuació a l’empresa licitadora que formuli el preu més baix que sigui admissible, és a
dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitació i a la resta d’empreses
licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula establerta per Instrucció de la
Gerència Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del
dia 29 de juny i modificada per Decret d’Alcaldia de 22 de febrer de 2018 publicat en la Gaseta Municipal del
dia 5 de març

(

)

Atesa la dificultat d’aplicar d’altres criteris avaluables de forma automàtica en raó de les característiques del
contracte es considera justificat superar els percentatges màxims fixats al Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de
2017 de contractació pública sostenible i la Instrucció de l’Ajuntament de Barcelona de 15 de març de 2018,
d’aplicació de la LCSP, publicada en la Gaseta del dia 16 de març de 2018 respecte als criteris de Reducció de
preu, al quedar suficientment equilibrat el seu impacte en la selecció de la millor oferta en combinació amb
d’altres criteris de valoració de forma automàtica.
- Criteri Salari de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte. Ponderació: 10 punts.
Representa 22 % del total de puntuació a obtenir.
La millora de la retribució salarial de les persones treballadores que executen el contracte públic és fonamenta
en que l’Ajuntament de Barcelona, en les seves disposicions relatives a l’impuls de la contractació pública
socialment responsable, considera 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.
Es considera justificat superar els percentatges màxims fixats al Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de
contractació pública sostenible i la Instrucció de l’Ajuntament de Barcelona de 15 de març de 2018, d’aplicació
de la LCSP, publicada en la Gaseta del dia 16 de març de 2018 respecte als criteris de salari de les persones
treballadores ocupades en el contracte, en ser un component clau de la prestació i, a la vegada, no esdevenir
determinant de l’adjudicació, quedar suficientment equilibrat el seu impacte en la selecció de la millor oferta
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en combinació amb d’altres criteris de valoració de forma automàtica, i la dificultat d’establir d’altres criteris
de valoració diferents dels ja expressats.
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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 2013-2018, publicat en el
DOG el 7.12.2017,
La màxima puntuació s’atorgarà al percentatge d’increment de la retribució salarial total més alta en la
categoria professional corresponent que l’empresa licitadora proposa aplicar a les persones que executin el
contracte públic. Es considerarà la retribució salarial computant el salari base.
Es consideraran els salaris referits a la o les categories professionals següents: Titulada Universitària / Titulat
Universitari.
La resta d’ofertes amb propostes salarials superiors a les que estableix el conveni de referència rebran una
puntuació proporcional.
L’oferta salarial de l’empresa licitadora té caràcter de condició d’execució contractual i l’incompliment pot ser
objecte de penalització molt greu o d’extinció del contracte.

9. Garanties
Atès l’import econòmic del contracte i el procediment de tramitació no procedeix la constitució de garantia.

10.Termini d’execució
El contracte s’iniciarà l’1 de febrer de 2020, o de la data següent a la de formalització del contracte si fos
posterior, i finalitzarà el 30 de juny de 2020, amb possibilitat de pròrroga de fins a 2 mesos.

11. Condicions especials d’execució
Es considera necessari, d’acord amb la previsió de l’article 202 LCSP, establir les següents condicions especials
d’execució del contracte que es consideren vinculades amb el seu objecte, no són discriminatòries i són
compatibles amb el dret comunitari:
o El pagament del preu a les empreses subcontractades.
o L’acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades
o Pla d’igualtat o mesures d’igualtat
o Paritat entre homes i dones en els perfils i categories professionals.
o Comunicació inclusiva
o Percentatge mínim d’ocupació de persones amb discapacitat en la plantilla de l’empresa

12. Pagament del preu
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El pagament del preu es realitzarà mitjançant la presentació de les factures de forma mensual i prèvia
comprovació i supervisió de les prestacions realitzades.

13.Modificacions del contracte

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

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.

14. Revisió de preus
En aquest contracte no es podrà revisar el preu.

15.Subcontractació
L'empresa adjudicatària haurà d’executar directament la prestació, donat que les tasques crítiques i essencials
de la mateixa formen part de les funcions del personal adscrit a l’execució del contracte i que és, així mateix,
objecte de subrogació i la contractació del qual representa la pràctica totalitat de la despesa del contracte.

16.Cessió del contracte
Ateses les característiques del contracte es permet la cessió del contracte.

17.Tractament de dades de caràcter personal
Aquest contracte comporta el tractament de les dades de caràcter personal que s’integren dins la tipologia
següent:
Altres dades (nivell baix):
- identificatives:, nom i cognoms, adreça, e-mail, telèfon.
- personals: estat civil, dades familiars, data naixement, lloc naixement, edat, sexe, nacionalitat, llengua
materna, llengua vehicular preferent.
- socials: allotjament o habitatge.
- professionals: formació, titulació, experiència.
Tenint en compte els riscos pels drets i les llibertats dels afectats, el tractament requerit te associat un risc
equivalent a la categoria baix tal com té definit el Responsable de Seguretat Corporativa de l’Ajuntament de
Barcelona.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Joan Manuel De Homdedeu Perez, Tècnic, el dia 09/12/2019 a les 12:49, que informa;
Sr. Lucas Manuel Martinez Chito, Cap de Departament, el dia 10/12/2019 a les 14:24, que informa.

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
Districte de Sant Andreu

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Segadors, 2, 4a planta
08030 Barcelona
www.bcn.cat

9
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Joan Manuel De Homdedeu Perez, Tècnic, el dia 09/12/2019 a les 12:49, que informa;
Sr. Lucas Manuel Martinez Chito, Cap de Departament, el dia 10/12/2019 a les 14:24, que informa.

