INFORME
Identificació d'expedient
Relatiu a l'aprovació dels plecs de clàusules administratives i les prescripcions tècniques
particulars per al contracte de serveis, pel procediment de negociat obert amb publicitat,
relatiu a la gestió tècnica del servei de Punt de Trobada, depenent del Servei de Serveis
Socials.
Fets:
Els serveis socials de l’Ajuntament de Granollers disposen d'un servei de Punt de Trobada que
existeix des de l’any 2006. El servei té per objectiu garantir el dret de l’infant a relacionar-se
amb els seus progenitors sense pressions, preservant-los de la conflictivitat dels adults.
Per a poder prestar el servei l’Ajuntament compta amb finançament procedent d'un Conveni de
col·laboració entre el Departament de Benestar i Família a traves de la Secretaria de Família.
Aquest conveni va caducar al desembre de 2018 i actualment s’està treballant en la signatura
del nou conveni 2019-2022. Per altra banda, el Punt de Trobada rep finançament del Consell
Comarcal del Vallès Oriental, producte del Conveni Inter-administratiu actualment vigent.
Aquest servei manté un alt nivell de demanda i utilització, i des del Servei de Serveis Socials
Socials es valora molt positivament la tasca realitzada, raó per la qual es considera molt
necessari continuar prestant el servei.
Que davant la finalització del període executiu d’aquest contracte, es valora tècnicament no
executar la opció de pròrroga i per tant s’opta per obrir de nou un procés obert de licitació que
permeti revisar i millorar els plecs tècnics i obrir noves possibilitats. Per aquesta nova licitació
es proposa contractar per al període comprés entre l’1 de gener de 2020 fins al 31 de
desembre de 2021, amb possibilitat de pròrroga de 24 mesos més (2+2).
Que l’Ajuntament de Granollers, no disposa de mitjans propis per realitzar aquest tipus
d’activitat, motiu pel qual es necessari organitzar la prestació del servei amb mitjans externs
previ procés licitatori que s’inicia amb aquest informe.
Per les característiques tècniques del servei a prestar, no resulta operatiu ni eficaç la
fragmentació de l’activitat en lots, ja que aquesta divisió dificultaria la coordinació i la
implementació necessària de criteris iguals d’actuació, essent per tant, la licitació en un únic lot,
la millor de les opcions per facilitar la gestió i seguiment del contracte.
El preu màxim de licitació pel període executiu de l' 1 de gener de 2020 i fins el 31 de
desembre de 2021 serà d'un màxim de 191.000,00 €, més 19.100,00 € en concepte d' IVA
(10%) per un total de 210.100,00 €, a imputar a l'aplicació pressupostària J5121.23120.22799 i
repartit tal com es detalla a continuació:

Exercici / Any

Preu Base
Licitat

IVA (10%)

Total IVA inclòs

2020 (gener a desembre)

95.500,00 €

9.550,00 €

105.050,00 €

2021 (gener a desembre)

95.500,00 €

9.550,00 €

105.050,00 €

Preu Base
Licitat

IVA (10%)

Total IVA inclòs

2022 (gener a desembre)

95.500,00 €

9.550,00 €

105.050,00 €

2023 (gener a desembre)

95.500,00 €

9.550,00 €

105.050,00 €

I en cas de pròrroga:
Exercici / Any

Es preveu l'existència de crèdit, subjecte a disponibilitat pressupostària, a l' aplicació
J5121.23120.22799 per a l'exercici 2020, així com per als exercicis successius.
El servei de Punt de Trobada és competència de la Generalitat d'acord amb l'article 4.1 del
Decret 357/2011, de 21 de juny, dels serveis tècnics de punt de trobada, concreta la titularitat i
provisió del servei establint que correspon a l'Administració de la Generalitat, mitjançant el
departament competent en matèria de polítiques de família, la creació, la titularitat, la
competència, la gestió, la programació i la prestació dels serveis tècnics de punt de trobada, en
col·laboració amb els ens locals.
El servei de Punt de Trobada és una competència delegada de la Generalitat de Catalunya, on
la prestació i gestió del servei la fa el municipi.
Els tècnics municipals del Servei de Serveis Socials han elaborat els plecs de clàusules de
prescripcions tècniques particulars que han de servir de base per adjudicar el contracte i
regular la prestació d'aquest servei.
Legislació aplicable
Article 17 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, Llei de contractes del sector públic, pel que fa
al qualificació dels contractes de serveis.
Article 28 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, Llei de contractes del sector públic, pel que fa a
la necessitat i justificació de la contractació a realitzar.
Article 62 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, Llei de contractes del sector públic, pel que fa a
la designació del responsable del contracte.

Article 19, 22 i 156 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, Llei de contractes del sector públic, pel
que fa al procediment obert harmonitzat.
Article 116.4 de la Llei 9/2017, de 09 de novembre, Llei de contractes del sector públic, pel que
fa a la justificació d'insuficiència de medis propis.
Article 3 de la Llei sectorial 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials, en relació a la finalitat
dels serveis socials.
Llei 5/2008, del 24 d'Abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, que defineix el
servei i el situa com un dels serveis que integren la Xarxa d'Atenció i Recuperació integral per a
les dones en situacions de violència masclista.
Es proposa a la Junta de Govern Local
PRIMER. Iniciar l'expedient administratiu del contracte i redactar el plec de clàusules
administratives que han de regir l'adjudicació del contracte de serveis per a la gestió tècnica del
servei de Punt de Trobada depenent del servei de Serveis Socials, mitjançant procediment
obert, per al període de l'1 de gener de 2020 i fins el 31 de desembre de 2021 serà d'un màxim
de 191.000,00 €, més 19.100,00 € en concepte d' IVA (10%) per un total de 210.100,00 €, a
imputar a l'aplicació pressupostària J5121.23120.22799 i amb possibilitat de pròrroga de 24
mesos (en cas de pròrroga el valor d'aquesta seria de 191.000,00 €, més 19.100,00 € en
concepte d' IVA (10%) per un total de 210.100,00 €).
SEGON. Condicionar l'adjudicació del contracte a l'aprovació dels conveni subscrit entre
l'Ajuntament de Granollers i la Generalitat de Catalunya.
TERCER. Designar com a responsable del contracte a la Sra. Roser Ruiz Rodríguez
treballadora social de l'Ajuntament de Granollers.

Granollers, 2 d’octubre de 2019.
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Tècnica Referent del Punt de Trobada.

