Districte de Sants-Montjuïc.
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori.
Creu Coberta 104, 1a planta
08014 Barcelona.

Informe de necessitat i idoneïtat del contracte
Objecte: Contractació del serveis de dinamització dels equipaments municipals per
adolescents i Joves: Espai Leiva; Espai12@16, Projecte “Tarda Jove al Poble-sec”
al Districte de Sants-Montjuïc amb objectius d’eficiència social.
Pressupost màxim de licitació: 402.617,14-€

1. NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE.
Disposa l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic que les entitats del sector públic no poden subscriure contractes que no siguin
els necessaris per complir i dur a terme els seus fins institucionals. A aquest
efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el
contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les
quan s’adjudiqui per un procediment obert, restringit o negociat sense publicitat, s’han
de determinar amb precisió, i se n’ha de deixar constància en la documentació
preparatòria, abans d’iniciar el procediment encaminat a la seva adjudicació.
a) Constitueix un fi institucional promoure totes les accions i tots els serveis que
facilitin la inserció professional dels joves, i també la participació d'aquest
sector en la vida ciutadana tal i com estableix l’article 111 de la Carta Municipal
de Barcelona.
b) Per a fer-ho el mateix precepte considera que constitueix una solució idònia
prestar una atenció especial al desenvolupament de fórmules de voluntariat i
de manteniment de la xarxa associativa juvenil exercint per delegació o en
règim de cooperació amb la Generalitat de Catalunya, la gestió de tots els
equipaments públics destinats a la infància i la joventut, en el camp de la
prevenció, la promoció i el lleure, situats en el seu terme municipal.
L’Espai Leiva i l’Espai 12@16, constitueixen dos d’aquests equipaments
destinats a oferir al públic adolescent un espai de trobada de caràcter lúdic
educatiu i de prevenció de conductes de risc. La Tarda Jove al Poble-sec,
constitueix un projecte que aprofita equipaments existents al territori que
desenvolupa la mateixa tasca amb joves a partir de 17 anys.
Aquesta finalitat es reflecteix en l’objecte del contracte, atès que pretén la
coordinació d’ambdós equipaments i dels projectes que s’hi porten a terme per
a contribuir al desenvolupament personal d’adolescents, des de la cultura de la
pau i els valors democràtics, el foment del diàleg, la igualtat, la solidaritat, la
tolerància; el suport a la creativitat, el foment de la participació,
l’associacionisme i la presa de decisions de manera autònoma i responsable
El contracte pretén com a objectius específics:
1. Oferir una programació educativa estable, de qualitat, innovadora, i lliure
d’estereotips sexistes, que doni resposta a les demandes d’aquests grups d’edat.
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2. Oferir la població adolescent un espai i un context d’acolliment i convivència que
promogui la igualtat i els valors de tolerància, civisme, solidaritat, i respecte a partir
de la metodologia de treball per a la resolució de conflictes.
3. Connectar i/o complementar les activitats de l’espai amb aquelles que ofereixen i
programen els agents socials del territori.
4. Fomentar l’autonomia, la ciutadania activa, la responsabilitat i l’auto-organització i
gestió de propi lleure.
5. Promoure i acompanyar a adolescents, usuaris/àries del servei, en la seva
vinculació posterior als diferents recursos municipals i xarxa associativa adreçada
als i les joves del territori.
6. Potenciar i donar visibilitat al jovent que viu al barri i a la seva diversitat cultural i
social.
7. Incorporar la perspectiva de gènere i la intercultural en el conjunt dels serveis, tant
en la seva programació com en el seu funcionament. S’entén que incorporen la
perspectiva de gènere aquelles activitats que tenen en compte les construccions
culturals i socials que identifiquen el que es considera femení i masculí i/o les
desigualtats entre gèneres.
Insuficiència de mitjans:
En aplicació d’allò que disposa l’article 116.4 de la Llei 9/2017 de contractes del
sector públic, manifestem, que no existeixen en el Districte recursos humans ni
materials per fer front a l’objecte del present expedient ni tampoc resulta
convenient una ampliació dels esmentats recursos
Es proposa que la durada d’aquest nou contracte sigui des del 15 de desembre de
2018 al 31 d’agost del 2020 o bé des de l’endemà de la formalització del contracte
si aquesta fos posterior i fins a la data assenyalada. Es preveu la possibilitat de
pròrroga d’un any de durada (12 mesos més).
Declaració d’urgència.D’acord amb allò què disposa l’article 119.1 LCSP, es proposa la declaració de
tramitació urgent de l’expedient. Es requereix la tramitació urgent pel/s motiu/s
següent/s:
És imprescindible accelerar l’adjudicació per raons d’interès públic degut a que el
contracte finalitza el 14 de desembre de 2018 i atesa la necessitat de reunir la
prestació dels serveis de 2 equipaments (Espai12@16 i Espai Leiva) i un Projecte
(Tarda Jove al Poble-sec) en un sol contracte ha relantitzat la tramitació i la planificació
de la licitació.
L’art. 119.1 de la LCAP preveu: “Podran ser objecto de tramitación urgente los
expedientes correspondientes a los contratos cuya celebración responda a una
necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso accelerar por razones de
interès público. A tales efectos el expediente deberá contener la declaración de
urgència hecha por el órgano de contratación, debidamente motivada”
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Atès els terminis previstos per l’aprovació en la tramitació normal del present
contracte, no estem a temps de donar continuïtat al contracte a partir del 15 de
desembre raó per la qual i considerant el personal afectat i la programació cultural
planificada, és del tot necessari tramitar l’expedient amb caràcter urgent per tal
d’arribar a donar continuïtat al present contracte i no haver de cessar l’activitat, la qual
cosa perjudicaria l’interès públic existent.
Divisió en lots:
Aquest contracte no es divideix en lots, pels motius següents: La prestació del servei
es considera única i indissoluble. Malgrat hi ha dos llocs de prestació del servei, un al
barri del Poble Sec i un altre al barri d’Hostafrancs, el servei té abast territorial de tot el
districte. Es considera que cal treballar com un únic projecte la globalitat dels dos
equipaments, ja que comparteixen els mateixos objectius, metodologia i també la
infraestructura existent.
L’execució del contracte resulta difícil i més onerosa des del punt de vista tècnic i la
necessitat de coordinar a diferents contractistes per als diversos lots comportaria el
risc de soscavar l’execució adequada del contracte. Això fa que sigui indissoluble i únic
per la idea de xarxa i de complementarietat, garantint que tots els barris puguin
disposar de la mateixa oferta i de la mateixa qualitat.
2.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
Any

Base

Prórroga

2018

9.955,62€

9.955,62

2019

213.753,10€

213.753,10

2020

142.306,86€

2021
Total

366.015,58€

71.446,24 €

213.753,10

142.306,86 €

142.306,86

213.753,10€

579.768,68€

3.-L’ELECCIÓ DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ. (ARTICLE 116.4.A).
El procediment obert regulat en els articles 156 i següents es configura com el més
idoni per a portar a terme la licitació atès que permet la presentació de tots els
licitadors en uns terminis amples i a més esdevé el procediment ordinari d’utilització
preferent de conformitat amb allò que disposa l’article 132.
El present contracte no estaria subjecte a contractació harmonitzada d’acord amb el
que preveu l’article 221.1.c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic.
4.-CLASSIFICACIÓ DEL PARTICIPANTS. ARTICLE 116.4.B) LCSP
No s’exigeix, en no ser preceptiva de conformitat amb l’article 77 LCSP.
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5.-ELS CRITERIS DE SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL, I ECONÒMICA I
FINANCERA, I ELS CRITERIS QUE S’HAN DE TENIR EN CONSIDERACIÓ PER
ADJUDICAR EL CONTRACTE.
5.A. Criteri de solvència tècnica o professional. art. 90 lcsp


Serveis executats

L’import anual, sense incloure els impostos, que l’empresa licitadora ha d’acreditar
com a executat durant l’any de superior execució en el decurs dels últims cinc anys
en serveis de naturalesa igual o similar que els que constitueixen l’objecte d’aquest
contracte ha de ser com a mínim de 300.000 euros.
Justificació
La complexitat que suposa la prestació de serveis en 2 equipaments diferents més
un projecte, porta a demanar un volum mínim de facturació en serveis similars a
l’objecte del contracte per tal de garantir una certa expertesa en el
desenvolupament de la prestació. una solidesa financera necessària a l’hora
d’executar el contracte.


Plantilla mitjana anual i la importància del seu personal directiu

El valor mínim de la plantilla mitjana anual de l’empresa durant els tres últims anys ha de
ser de 20 treballadors/es

Justificació
El dimensionament de la plantilla és important a l’hora d’afrontar la prestació del servei
objecte d’aquest contracte. El valor mínim exposat es considera apropiat, just i adequat per
tal de garantir la qualitat del servei pel què fa a treballadors.



Criteri de mitjans personals i/o materials

Les empreses licitadores o candidats han de comprometre’s a dedicar o adscriure
a l’execució del contracte els mitjans personals i/o materials següents:
Espai Leiva
 1 persona coordinadora de projectes que tingui dedicació de 27,5 hores a la
setmana, amb titulació mínima de Grau d’Educació Social o equivalent.
 1 persona Animadora Sociocultural amb dedicació de 25 hores a la
setmana, amb titulació de Cicle Formatiu de Grau Superior d’Animació
Sociocultural o equivalent.
Espai 12@16
 1 persona coordinadora de projectes que tingui dedicació de 33 hores a la
setmana, amb titulació mínima de Grau d’Educació Social o equivalent.
 1 persona Animadora Sociocultural amb dedicació de 30 hores a la
setmana, amb titulació de Cicle Formatiu de Grau Superior d’Animació
Sociocultural o equivalent.

4

Districte de Sants-Montjuïc.
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori.
Creu Coberta 104, 1a planta
08014 Barcelona.



1 persona Animadora Sociocultural amb dedicació de 7.5 hores a la
setmana, amb titulació de Cicle Formatiu de Grau Superior d’Animació
Sociocultural o equivalent.

En ambdós serveis cal que hi hagi reflex de la diversitat de gènere entre l’equip
humà que es contracti per l’empresa adjudicatària i per això s’exigeix paritat en
la composició dels equips humans de cadascun dels dos serveis.
Tarda Jove al Poble-sec
 1 persona Tècnica d’atenció especialitzada nivell B, 11 hores setmanals i
titulació mínima de Cicle Formatiu de Grau Mig o Superior.
 Monitoratge a raó de 18 h setmanals amb una titulació mínima de Diploma
de Monitor/a en educació en el lleure

A banda de la formació demanada, caldrà tenir en compte:
Coordinador/a de projecte:
 Tenir experiència professional contrastable en l’àmbit de serveis de la
informàtica, noves tecnologies i dinamització juvenil.
 Tenir domini del català parlat i escrit.
Tècnic/a d’atenció especialitzada i animador/a sociocultural
 Estudis específics en informàtica, serveis multimèdia, noves tecnologies i
dinamització juvenil
 Tenir experiència professional d’acord amb l’objecte del contracte.
Monitoratge
 Tenir experiència en el desenvolupament d’activitats amb adolescents i joves
Caldrà acreditar aquest requisit mitjançant la presentació de currículums de l’equip
proposat
5.B Solvència econòmica i financera.
Atès l’alt import de licitació del contracte es determina que la solvència
s’acreditarà justificant la xifra anual de negocis, durant els tres últims anys ha de
tenir un valor mínim de 600.000 euros. En el cas de què la data de creació o
d’inici de les activitats de l’empresa licitadora sigui inferior a tres anys el
requeriment es podrà referir al període d’activitat. En el cas de què aquesta data
sigui inferior a un any el requeriment podrà ser proporcional.
Justificació.
La complexitat que suposa la prestació de serveis en 2 equipaments diferents més
un projecte, porta a demanar una xifra anual de negocis mínima per tal de garantir
una solidesa financera necessària a l’hora d’executar el contracte l’empresa
licitadora per poder fer front a ajustaments i/o desajustaments possibles en la
prestació del servei.
6. ELS CRITERIS QUE S’HAN DE TENIR EN CONSIDERACIÓ PER ADJUDICAR EL
CONTRACTE
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6.1. CRITERIS OBJECTIUS. Criteris automàtics fins a 60 punts
6.1.1

OFERTA ECONÒMICA: FINS A 30 punts

S’atorgarà la màxima puntuació (30 punts) a la proposta econòmica que ofereixi el
percentatge de baixa més elevat i a la resta de proposicions econòmiques de
forma proporcional.
D’acord amb el Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017, la puntuació pel preu es
calcularà amb la següent fórmula:

(

Pressupost net licitació – Oferta
Pressupost net licitació – oferta més ) X Punts máx.= Puntuació resultant.
econòmica

6.1.2

PERCENTATGE APLICAT A LES DESPESES DE GESTIÓ, FINS UN
MÀXIM DE 5 PUNTS.



Fins al 5,00%....................5punts



Del 5,01% al 7,00%......... 3 punts



Del 7,01% al 10,00%...... 1 punt



A partir del 10,01%......... 0 punts

Justificació del criteri: la disminució del percentatge de les despeses de gestió pot
comportar correlativament un increment del percentatge de la despesa en serveis
que incideixen directament en la població adolescent i jove, sense que hagi de
comportar un empitjorament del servei atès que no comporta com es veurà una
disminució dels costos de personal.
6.1.3

PROPOSTES DE MILLORA. UN MÀXIM DE 25 PUNTS

a) Per la millora de la proposta mínima de pla de formació continuada específica
del personal del servei, vinculada a la Clàusula 2a del plec tècnic on es
defineixen els objectius del servei, s'atorgaran fins a 9 punts per la proposta en
formació en:
- matèria d'interculturalitat, fins a 2 punts.
- matèria mediació i resolució de conflictes, fins a 2 punts.
- matèria de perspectiva de gènere, fins a 2 punts.
- altres matèries relacionades amb l'objectiu, fins a 3 punts.
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S'atorgarà la màxima puntuació a la proposta que dediqui més hores anuals a la
formació contínua (amb un mínim de 20h/anuals per treballador/a i un màxim de
40h/anuals), i la resta de forma proporcional
Justificació del criteri es troba en la definició dels criteris específics: Les matèries de
formació proposades al criteri estan directament relacionades amb els objectius del
serveis establerts a la clàusula 2 del plec tècnic. Així doncs valorarem la formació
en interculturalitat pel fet que els equipaments siguin espais d’acolliment i
convivència on es promoguin el valors de tolerància, civisme, solidaritat i respecte.
La mediació i resolució de conflictes pel fet que es pretengui treballar a partir
d’aquesta metodologia en el dia a dia a l’equipament. La formació en matèria de
perspectiva de gènere atès que es pretén incorporar en el conjunt dels serveis, tant
en la seva programació com en el seu funcionament, oferint una programació lliure
d’estereotips sexistes. La formació en altres matèries té la seva raó de ser en que
constitueix una finalitat del contracte que la programació sigui de qualitat i
innovadora.
b) Per l'increment del número d'activitats de dinamització obertes al barri i les
activitats en xarxa realitzades amb altres serveis públics que treballen amb
joves, que millori les previstes i establertes en la clàusula 4.2 del plec tècnic
(que marca un mínim d’1 activitat trimestral per a cada servei). S'atorgarà 0,50
punts a cada activitat d'increment i fins un màxim de 2 punts per cadascun del
serveis (fins a 6 punts)
Justificació del criteri: La valoració de l’augment d’activitats comporta una millor
vinculació territorial i treball en xarxa imprescindible en un equipament de
proximitat. Així mateix permet adequar millor el servei a la realitat del barri on
treballa.
c) Per la millora de les retribucions salarials, prenent com a referència les
retribucions establertes en el Conveni col·lectiu del lleure, publicat a el DOGC
(http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6910/1434021.pdf).
Categories professionals
Coordinador/a projectes
pedagògics i de lleure
Tècnic/a atenció
especialitzada nivell B
Animador/a sociocultural
Monitor/a

Salari brut anual (jornada de 37.5h)
20.949,14€
19.552,53€
18.970,60€
15.479,09€

Obtindrà la màxima puntuació, fins a 10 punts aquella proposta que presenti
l’increment més alt i a la resta de manera proporcional.
No es consideraran les ofertes per sota del llindar del conveni col·lectiu.
La resta d'ofertes amb propostes salarials superiors a les que estableix el conveni
de referència rebran una puntuació directament proporcional.
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L'oferta salarial de l'empresa licitadora té caràcter de condició d'execució
contractual i l'incompliment pot ser objecte de penalització com a falta molt greu o
d'extinció del contracte.
Justificació del criteri: L’eficiència i qualitat de la prestació del servei dependrà de
factors com les condicions laborals i socials justes de les persones professionals
que executen les prestacions. D’altra banda l’exigibilitat que l’increment es faci en
igual percentatge a totes les categories professional obeeix al fet d’intentar que la
bretxa salarial existent en el salaris de les diferents categories professionals (entre
qui cobra més i qui cobra menys en l’empresa) no s’accentuï i en tot cas sigui
proporcional al conveni.

6. 2. CRITERIS SUBJECTIUS
6.2.1 PROJECTE TÈCNIC DE GESTIÓ DELS SERVEIS: fins a un màxim de 40
punts. Pel disseny del projecte tècnic de gestió: s’atorgarà la màxima puntuació a la
proposta concreta que ofereixi més qualitat, estigui degudament desglossada,
justificada i quantificada per serveis i conceptes.
Amb la finalitat de garantir la qualitat tècnica de les ofertes presentades, les propostes
que no assoleixin la puntuació mínima de 13 punts dels criteris subjectes a judici de
valor, quedaran excloses de la licitació i no se’ls valorarà la resta de proposició.

Es desglossa en els següents subcriteris:

PRIMER.- Per la millor proposta de tallers i activitats de programació periòdica inclosa
en el plec tècnic: es valorarà la proposta que garanteixi més agilitat d’adaptació als
interessos dels usuaris/àries, que sigui àmplia, diversa, flexible i de més qualitat
Fins a un màxim de 10 punts.


Per la proposta d’activitats de l’Espai Leiva fins a 2 punts



Per la proposta d’activitats d’ Espai 12@16: fins a 2 punts



Per la proposta de programació d’estiu, Nadal i Setmana Santa dels dos
serveis anteriors: fins a 2 punts



Per a la proposta d’activitats a Projecte Tarda Jove al Poble-sec: fins a 2 punts



Per la proposta del procés participatiu en el disseny per part dels adolescents i
dels joves: fins 2 punts

Justificació del criteri: La millor qualitat de les activitats comporta paral·lelament un
increment qualitatiu de les ofertes per a satisfer les necessitats i demandes de les
persones usuàries del servei i fa que esdevinguin un mecanisme més útil per a
treballar línies d’acció prioritàries
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SEGON.- Pel coneixement del territori i de la realitat socioeconòmica, cultural, i
associativa del barri en el sector de població al que s’adreça el servei: adolescents
i joves. Fins a 10 punts. Es valorarà:
a) L’anàlisi i diagnòstic més detallat i justificat per les diferents àrees descrites.
Fins a 4 punts
-

Coneixement del territori centres educatius existents, xarxes associatives,
serveis de tot tipus que puguin existir o ser d’aplicació al territori per a
menors de 17 anys (fins a 2 punt).

-

Coneixement de la població a que va destinada el servei, necessitats en
funció de l’edat, qualitats que cal potenciar, característiques que poden ser
profitoses per l’assoliment de les finalitats perseguides pel contracte. (fins a
2 punt).

Justificació del criteri: Es consideren que l’aprofundiment en els esmentats
coneixements són convenients ja que cal que les activitats desenvolupades pels
serveis connectin i/o complimenten les que ofereixen i programen els agents
socials del territori no per a qualsevol grup d’edat, sinó per joves o adolescents.
b) Propostes d’intervenció en coordinació amb iniciatives juvenils, centres
educatius existents, etc...) que siguin coherents amb l’objecte del contracte.
Fins a 6 punts.
-

El caràcter dinàmic de la proposta d’intervenció (freqüència, facilitat de que es porti
a terme, flexibilitat, innovació, etc) (fins a 3 punts).

-

En funció del nombre o tipus d’usuaris/àries que en pugui resultar beneficiats per
aquest tipus d’intervenció en funció de la importància i/o nombre de necessitats
detectades (fins a 3 punts).
Justificació del criteri: la introducció d’aquests criteri pot comportar que les ofertes
per a satisfer les necessitats i demandes de les persones usuàries del servei siguin
més innovadores, dinàmiques i afectin a un major nombre d’usuàries o en tot cas a
aquells usuaris/àries les necessites dels quals hagin estat fixades com línies
d’acció prioritàries. La innovació no comporta en el present cas un increment
quantitatiu o qualitatiu en la manera de fer les activitats sinó una manera diferent
de portar-les a terme. La dinamització comporta una major adaptabilitat de les
propostes i de la manera de adoptar-les i dur-les a terme.

TERCER.- Per la millor proposta de treball en xarxa, per tal d’aconseguir la
desvinculació del servei dels usuaris/àries majors de 17 anys i la seva derivació a
d’altres recursos i serveis per a joves del territori i la connexió amb diferents
recursos dels àmbits de salut i lleure i del territori. Fins a 2 punts.
Es valorarà:


L’estratègia i el disseny del circuit de derivació i el coneixement dels diferents
recursos dels àmbits de salut, lleure i inserció laboral adreçat als joves i
adolescents. Fins a 2 punts.
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Justificació del criteri: Guarda relació amb el criteri anterior però a diferència
d’aquell que en centra en l’inici de la prestació dels serveis objecte d’aquest
contracte, es pretén atendre la continuïtat en l’assistència a la fi dels mateixos, de
manera més autònoma per part dels usuaris/àries, per garantir la responsabilitat en
la gestió del propi lleure educatiu.
QUART.- Per la proposta del servei d’informació, recepció i acollida dels joves als
serveis: es valorarà la proposta concreta i realitzable que millor s’adeqüi a les
línies de treball del servei. Fins a 10 punts.
I.
II.
III.
IV.

Adequació i actualització de la informació. Fins a 2 punts.
Pla d’acollida dels adolescents i dels joves així com la seva atenció
individualitzada. Fins a 2 punts
Proposta d’atenció a les famílies dels usuaris/àries: fins a 2 punts
Proposta d’elaboració de normativa d’ús dels serveis amb la participació
dels adolescents i Joves
a. Pel Projecte Espai 12@16 i Espai Leiva: fins a 2 punts
b. Pel Projecte Tarda Jove al Poble-sec: fins a 2 punts

Justificació del criteri: Com a continuïtat del criteri subjectiu i també com a criteri
d’eficiència de les tasques de difusió quan aquestes puguin comportar un primer
apropament de potencials usuaris/àries als equipaments o serveis. En ambdós
casos la finalitat del criteri és garantir que l’interès inicial es materialitzi en l’efectiva
participació dels adolescents, joves i les seves famílies en el serveis en el cas que
els hi puguin ser útils.
CINQUÈ.- Per la millor proposta de difusió de les activitats del servei. Es valorarà
l’originalitat i canals (circuits de difusió i mitjans tecnològics innovadors) per arribar
al públic adolescent i jove del barri. Fins a un màxim de 2 punts.
Es valorarà:


Ús de les noves tecnologies en la gestió de la difusió, fins a 1 punt.



Disseny del pla de comunicació amb l’ús de diferents canals, fins a 1 punt.

Justificació del criteri: l’ús de noves tecnologies comporta la inclusió de criteris de
sostenibilitat ambiental i a més permeten una major difusió (sobretot atenent al
públic juvenil al que es dirigeix el servei). La utilització de diferents canals permet
una diversificació dels destinataris i en conseqüència dels potencials usuaris/àries
del servei.
SISÈ.- Per la millor proposta de sistemes de control de la gestió dels serveis. Fins a un
màxim de 6 punts.
Es valorarà:


Recollida d’indicadors generals i específics de cada servei. Fins a 3 punts.



Sistema de control de qualitat i grau de satisfacció dels usuaris/àries. Fins a 3
punts
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Justificació del criteri: És obligació de l’Ajuntament vetllar per l’eficiència i el
manteniment dels termes acordats en l’execució contractes, aquest criteri afavoreix
aquesta tasca amb criteris més objectius i paramètrics (quantitatius) i
manifestacions dels propis usuaris/àries (qualitatius).
7. CONDICIONS ESPECIALS DE LA SEVA EXECUCIÓ.
De conformitat amb allò que preveu l’article 202 de la LCSP els òrgans de contractació
poden establir condicions especials en relació amb l’execució del contracte, sempre
que estiguin vinculades a l’objecte del contracte. El Decret d’alcaldia de contractació
pública sostenible de 24 d‘abril ha desenvolupat aquesta previsió tot preveient tot un
seguit de mesures d’entre les quals són d’aplicació al contracte que motiva aquest
informe les següents:
Comunicació inclusiva: les empreses garantiran una comunicació respectuosa i lliure
de discriminacions. Ho faran acreditant mesures com campanyes i accions formatives.
Paritat de gènere: per motius pedagògics cal que hi hagi reflex de la diversitat de
gènere entre l’equip humà que es contracti per l’empresa adjudicatària i per això
s’exigeix paritat en la composició dels equips humans en la prestació dels serveis tant
de l’Espai Leiva, com de l’Espai 12@16 i Tarda Jove al Poble-sec.

8.- EL PRESSUPOST TOTAL DE LICITACIÓ
El pressupost total de licitació és de 402.617,14€
La distribució dels costos és la següent:
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Barcelona, 18 d’octubre de 2018.

Francesc Fernandez Sierra
Tècnic en Gestió de Projectes
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El document original ha estat signat electrònicament per:
Josep Cuadras Barruera el dia 16/11/2018 a les 15:53, que informa;
Maria Dolores Rengel Vilches el dia 16/11/2018 a les 15:56, que informa.

