R/N: ICD/CP00034 ICD-2021-2

Informe justificatiu
Expedient

ICD-2021-2

Núm. de lots

ICD-2021-2-1
ICD-2021-2-2
ICD-2021-2-3
ICD-2021-2-4
ICD-2021-2-5

Unitat
promotora

Servei Economicoadministratiu

Procediment

Obert

Objecte

Prestació del servei a l'Institut Català de les Dones (ICD), que incorpora la
perspectiva de gènere, per orientar i assessorar psicològicament les
dones de Catalunya, especialment per aquelles que es troben en
situacions de violència masclista així com recopilar-ne dades
estadístiques.

Modalitat

Tipus

Import base €

Contracte Públic

Serveis

IVA €

Pressupost licitació

119.308,80

25.054,83

Valor estimat

286.341,11

-

Termini d'execució

Nº lot

1

2

3

Descripció
Servei
psicològic a
Barcelona, 30
hores
setmanals.
Servei
psicològic a
Tarragona, 6
hores
setmanals.
Servei
psicològic a
Lleida, 12
hores
setmanals.

Import amb IVA €
144.363,63
-

1 Anys

Import
base €

IVA €

Import
total €

Valor
estimat €

Termini
execució

59.654,40

12.527,42

72.181,82

143.170,56

1 Anys

11.930,88

2.505,48

14.436,36

28.634,11

1 Anys

23.861,76

5.010,97

28.872,73

57.268,22

1 Anys
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Servei
psicològic a
Girona, 6
hores
setmanals.
Servei
psicològic a
Terres de
l'Ebre, 6
hores
setmanals.

4

5

11.930,88

2.505,48

14.436,36

28.634,11

1 Anys

11.930,88

2.505,48

14.436,36

28.634,11

1 Anys

Anualitats

Import
base €

IVA €

Centre
gestor

Partida
pressupostària

2021
2021
2021
2021
2021

59.654,40
11.930,88
23.861,76
11.930,88
11.930,88

12.527,42
2.505,48
5.010,97
2.505,48
2.505,48

6010
6010
6010
6010
6010

D/227001000/3220/0000
D/227001000/3220/0000
D/227001000/3220/0000
D/227001000/3220/0000
D/227001000/3220/0000

Justificació de la necessitat de contractar
Necessitat de contractar el servei presencial i gratuït d’atenció psicològica per orientar i assessorar les
dones de Catalunya que ho necessitin, i, de manera especial, les que passen per situacions de
violència, atès que amb els recursos humans i els mitjans propis de què es disposa no es pot assumir.
El servei s’ha de dur a terme per professionals de la Psicologia amb formació i àmplia experiència en
igualtat de gènere i en intervenció en situacions de violència masclista.
Determinació del preu del contracte
-

Valor estimat del contracte 286.341,12 €, IVA exclòs, d’acord amb la següent distribució:

Pressupost de licitació any 2021
Possibles modificacions any 2021
Estimació de la pròrroga any 2022

Import sense IVA
119.308,80 €
23.861,76 €
119.308,80 €

Possibles modificacions any 2022
Valor estimat del contracte

23.861,76 €
286.341,12 €

El contracte NO està subjecte a regulació harmonitzada.
-

Pressupost base de licitació:

Pressupost de
21% d’IVA
Pressupost base de licitació
licitació 2021
119.308,80 €
25.054,85 €
144.363,65 €
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Pressupost base de licitació per lots, i preus unitaris.
LOTS

Hores
Hores anuals
setmanals (52 setmanes)

Preu
Pressupost de licitació,
hora
IVA exclòs
licitació
38,24 €
1.560
59.654,40 €

Lot 1: Servei psicològic a
Barcelona.

30

Lot 2: Servei psicològic a
Tarragona.

6

312

38,24 €

11.930,88 €

Lot 3: Servei psicològic a
Lleida.

12

624

38,24 €

23.861,76 €

Lot 4: Servei psicològic a
Girona.

6

312

38,24 €

11.930,88 €

Lot 5: Servei psicològic a
Terres de l’Ebre.

6

312

38,24 €

11.930,88 €
119.308,80 €

La Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei
sobre l’accés a les activitats de serveis i el seu exercici va modificar alguns preceptes de la Llei
estatal 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis professionals. Entre aquestes modificacions, una de
les que ha tingut més transcendència és que, arran de la seva entrada en vigor, els Col·legis
professionals i les seves organitzacions col·legials no poden establir barems orientatius ni qualsevol
altra orientació, recomanació, directriu, norma o regla sobre honoraris professionals. En
conseqüència, en virtut d’aquest marc normatiu, els barems d’honoraris orientatius ja no tenen
vigència en relació als honoraris dels serveis professionals, que són lliures i únicament sotmesos als
pactes que es puguin subscriure entre el professional i el client amb respecte a les normes
deontològiques i de competència.
Per l’exposat, per al càlcul del pressupost base de licitació s’ha tingut en compte, concretament pels
honoraris de les professionals, el Conveni col·lectiu de treball del sector d’oficines i despatxos de
Catalunya, salari de titulada de grau superior. També s’ha tingut en compte, com a indicador, els
pressupostos de les empreses licitadores d’aquests mateixos serveis en el contracte tramitat per
l’ICD amb vigència 2019 i 2020.
Costos directes: 80,50% en honoraris d’atenció psicològica i per coordinació del servei.
Costos indirectes: 12% en concepte de desplaçaments, gestoria/administració, assegurances,
formació i material.
Marge operatiu o benefici industrial: 7,50%.
Veure Annex: Quadre càlcul del pressupost base de licitació

Procediment de contractació
Procediment obert, d’acord amb el que s’estableix als articles 156 a 158 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, atès que tota persona interessada podrà presentar una
proposició quedant exclosa qualsevol negociació dels termes del contracte.
Així mateix, correspon la tramitació ordinària, atès que no s’acrediten motius excepcionals que
precisin d’una major celeritat.

Altres requisits del contracte
D’acord amb el plec de prescripcions tècniques es vol contractar el servei que consisteix en donar
suport psicològic per mitjà de persones professionals de la psicologia a les dones de Catalunya,
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especialment aquelles que es troben en situacions de violència masclista, d’acord amb la definició
de violència masclista definida en la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la
violència masclista. El servei ha de recollir i recopilar les dades estadístiques.
El servei ha de comptar amb personal professional de la Psicologia que pugui desenvolupar les hores
exigides a cada lot. L’horari es concretarà segons demanda.
Lot 1: Servei psicològic a Barcelona, 30 hores setmanals.
Lot 2: Servei psicològic a Tarragona, 6 hores setmanals.
Lot 3: Servei psicològic a Lleida, 12 hores setmanals.
Lot 4: Servei psicològic a Girona, 6 hores setmanals.
Lot 5: Servei psicològic a Terres de l’Ebre, 6 hores setmanals.
Aquest servei es licita per tota l’anualitat de 2021 amb possibilitat de pròrroga d’un any més.
Es preveu la possibilitat de modificar del contracte.
La persona o empresa contractista està expressament obligada a dotar dels recursos humans
requerits amb professionals amb formació i àmplia experiència en igualtat de gènere i en intervenció
en situacions de violència masclista, per tal d’executar el servei objecte del contracte.
Condicions del desenvolupament del servei d’assessorament psicològic i de la recopilació de dades.
1. Atendre presencial o telefònicament els casos que des de l’Institut Català de les Dones es
derivin per considerar que poden requerir l’assistència d’una persona professional de la
psicologia.
2. Crear i dinamitzar grups d'usuàries, si s’escau, sobre assertivitat, autoestima, ajuda mútua,
etc.
3. Obrir i mantenir un expedient obert per cada una de les dones ateses per tal de possibilitar el
seguiment dels casos.
4. Oferir suport tècnic en matèria de psicologia al personal de les Oficines d’Informació de l’ICD,
d’acord amb els idiomes especificats amb els quals es comprometen a atendre.
5. Informar de les dades de les atencions realitzades i les característiques d’aquestes atencions
mitjançant el programa de seguiment i recollida de dades que utilitza l’Institut Català de les
Dones a les Oficines d’Informació i Atenció a les Dones.
6. Presentar en suport digital una memòria anual en finalitzar l’execució del contracte i una parcial
als sis mesos de l’inici del contracte amb la valoració del servei.
Criteris de solvència
Les persones licitadores hauran de disposar de la suficient solvència econòmica i financera i tècnica
o professional següent (articles 87.1 a) LCSP i 90 LCSP):
-

Solvència econòmica: Xifra anual de negocis en l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte del
contracte, en relació al millor exercici dins dels tres darrers anys disponibles en funció de la
data de creació o d’inici de les activitats empresarials, per un import igual o superior a:
Lot 1: Servei psicològic a Barcelona.
Lot 2: Servei psicològic a Tarragona.
Lot 3: Servei psicològic a Lleida.
Lot 4: Servei psicològic a Girona.
Lot 5: Servei psicològic a Terres de l’Ebre.

71.585,28 euros
14.317,06 euros
28.634,11 euros
14.317,06 euros
14.317,06 euros

En el cas de presentar oferta a més d’un lot la solvència exigida és la suma dels mateixos lots.
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-

Solvència tècnica(*):
a) Serveis o treballs d’igual o similar naturalesa a l’objecte del contracte realitzats en els
darrers tres anys. L’import anual dels serveis o treballs d’igual o similar naturalesa
realitzats durant l’anualitat de major execució del període de tres anys esmentat serà de,
com a mínim, el pressupost de licitació, IVA exclòs, d’aquesta contractació.
b)

Títols acadèmics i professionals de la persona empresària i de les persones directives de
l’empresa i, en particular, de la persona responsable o responsables de l’execució del
contracte. La titulació mínima necessària de les persones tècniques encarregades
directament del servei a prestar, (art. 90. 1 e) LCSP) ha de ser la Llicenciatura o Grau de
Psicologia.

(*) El criteri de solvència tècnica aplicable a les empreses de nova creació, és a dir, aquelles que
tinguin una antiguitat inferior a 5 anys, serà únicament allò establert en l’apartat b) anterior (art 90.4
LCSP).
Condicions especials d’execució
Aquestes obligacions són essencials als efectes previstos en els articles 71.2 i 211.1.f) de la LCSP:
L’empresa contractista ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que
s’estableixen en la clàusula 32 d’aquest Plec de clàusules administratives particulars.
L’empresa contractista haurà de sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria
de protecció de dades, sense perjudici del que estableix l’últim paràgraf de l’apartat 1 de l’article 202,
advertint més al contractista que aquesta obligació té el caràcter d'obligació contractual essencial
de conformitat amb el que disposa la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211. Les finalitats així com la
ubicació de la prestació del servei i els servidors està definit a l’apartat del J del Plec tècnic relatiu
a la protecció de les dades de caràcter personal.
En l’execució del servei s’exigeix com condició especial d’execució que com a mínim un 50% dels
llocs de treball qualificats, de responsabilitat o gerència de l’empresa adjudicatària estiguin ocupats
per dones.
Així mateix, amb el que estableix l’article 202.2 de la LCSP de foment de la igualtat entre homes i
dones en el treball, s’estableix com a condició especial d’execució a l’empresa contractista la
incorporació de la perspectiva de gènere i la no utilització de llenguatge sexista en cap document
escrit ni visual relacionat amb el contracte.
Aquesta condició respon a allò previst a l’article 10 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat
efectiva de dones i homes, que estableix que les administracions públiques han de procurar incloure
clàusules socials en els plecs o documents que regeixen les contractacions amb la finalitat de
promoure la igualtat de tracte.

Subcontractació:
Les prestacions a subcontractar que es permeten en aquesta contractació són les persones físiques
(treballadores autònomes), professionals de la Psicologia, que disposin dels requisits exigits en
aquest plec de clàusules i en el Plec de prescripcions tècniques. El percentatge de subcontractació no
superarà el 80,50 %.
Subrogació de personal
No existeix l’obligació de subrogar.
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Protecció de dades de caràcter personal
D’acord amb la disposició addicional 25 LCSP, l’empresa contractista té la consideració d’encarregat
de tractament, en els termes de l’article 28 del RGPD i té l’obligació de sotmetre’s en tot cas a la
normativa nacional i de la Unió europea en matèria de protecció de dades, sense perjudici del que
estableix l’últim paràgraf de l’apartat 1 de l’article 202.
A aquests efectes, les empreses contractistes i l’ICD signaran un acord d’encàrrec de tractament
corresponent en relació amb els tractaments i finalitats esmentats a l’apartat Q del QC, d’acord a la
clàusula 21.4 del Plec de clàusules administratives.
L’activitat de tractament és l’Oficina d’informació de l’Institut Català de les Dones i les finalitats per les
quals s’accedirà a dades personals que en formen part són:

•
•
•
•

Obrir i mantenir un expedient per cada una de les dones ateses per tal de possibilitar el
seguiment dels casos.
Valorar la situació de la dona i en casos de violència masclista valoració del risc.
Derivar a recursos de la xarxa d'Atenció a dones en situació de violència masclista.
Analitzar de manera quantitativa i qualitativa les dades i la posterior valoració global del servei.

Els servei d’atenció i assessorament psicològic es prestarà des de les oficines de les diferents seus de
l’Institut Català de les Dones al territori i els servidors que s’utilitzaran seran els de la oficina i estaran
ubicats en les dependències de l’ICD.
Les dades personals a les que s’accedeix són les següents:

Categoria de dades
Dades de caràcter identificatiu

Categories especials de dades

Característiques personals

Circumstàncies socials
Detalls d'ocupació professional
Dades acadèmiques i professionals
Econòmiques, financeres i d'assegurances

Detall de dades
• Adreça postal o electrònica
• Telèfon
• Nom i cognoms
• Origen racial o ètnic
• Salut mèdica o mental
• Vida Sexual
• Condemnes o infraccions penals
• Discapacitats físiques o intel·lectuals
• Estat civil
• Dades familiars
• Data de naixement
• Lloc de naixement
• Edat
• Sexe
• Nacionalitat
• Allotjament o habitatge
• Llocs de treball
• Formació i titulacions
• Ingressos i rendes
• Subsidis, beneficis

Es fa atenció a la unitat familiar, nombre de fills/filles, àmbit de la intervenció: laboral, familiar, civil,
estrangeria, penal i la situació de violència (àmbit de la violència, formes de la violència, historial en
relació a la violència i dades del maltractador).
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L’article 78 de la Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista preveu la possibilitat
de la cessió de dades entre administracions públiques sense requerir el consentiment de la persona
titular sempre que es justifiqui que és per a la gestió adequada dels serveis de la Xarxa d’atenció i
recuperació integral. A més, el mateix article especifica que les dades que se cedeixen hauran de ser
només les necessàries en cada cas. La cessió de dades dins de la xarxa queda justificada sempre i
quan l’objectiu i la finalitat sigui:




Garantir la protecció de la dona, infants o adolescent
Facilitar l’accés als drets d’atenció i recuperació
Millorar o mantenir la qualitat de la intervenció

Coordinadora territorial de l’ICD a Barcelona
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QUADRE CÀLCUL DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

LOTS

COSTOS DIRECTES (PSICÒLOGA + COORDINACIÓ): COSTOS
80,50%
INDIRECTES: 12%
Hores
Hores
Preu
TOTAL ANUAL
setmanals anuals
base/hora
(52 set./any)

BENEFICI
INDUSTRIAL: 7,50%

PRESSUPOST PREU HORA
DE LICITACIÓ, LICITACIÓ, IVA
IVA exclòs
exclòs

Lot 1: Servei
psicològic a
Barcelona.

30

1.560

32,00 €

49.920,00 €

5.990,40 €

3.744,00 €

59.654,40 €

38,24 €

Lot 2: Servei
psicològic a
Tarragona.

6

312

32,00 €

9.984,00 €

1.198,08 €

748,80 €

11.930,88 €

38,24 €

Lot 3: Servei
psicològic a
Lleida.

12

624

32,00 €

19.968,00 €

2.396,16 €

1.497,60 €

23.861,76 €

38,24 €

Lot 4: Servei
psicològic a
Girona.

6

312

32,00 €

9.984,00 €

1.198,08 €

748,80 €

11.930,88 €

38,24 €

Lot 5: Servei
psicològic a
Terres de
l’Ebre.

6

312

32,00 €

9.984,00 €

1.198,08 €

748,80 €

11.930,88 €

38,24 €

119.308,80 €
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