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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT, IDONEÏTAT I EFICIÈNCIA DEL
CONTRACTE I INFORME D’INICI:
“De conformitat amb els articles 28 i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre , de
Contractes del Sector Públic, el present document s’emet als efectes de justificar, entre
d’altres extrems, la naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir
mitjançant el present contracte, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a
satisfer-les.”
L’Ajuntament del Prat del Llobregat té com un dels seus principals compromisos vetllar
per la cobertura de les necessitats bàsiques de la població i la millora de la qualitat de
vida del conjunt de ciutadans, tot generant un context que permeti el lliure
desenvolupament de les persones sota el compromís de la igualtat, la justícia, l’equitat i
la diversitat social.
Les polítiques socials municipals, adscrites al Pla Local per a la Inclusió i la Cohesió
Social 2018-2022, tenen com a fita afavorir processos d’inclusió social que permetin
superar aquells obstacles o limitacions que les persones puguin tenir per millorar i fer
més plena la seva vida i el seu exercici de ciutadania.
Així, des de les Àrees de Desenvolupament Econòmic i d’Acció Social, l’Ajuntament
impulsa una política de desenvolupament local que permet mitigar els efectes de l’atur
estructural i el risc d’augmentar el número de les persones en situació de desocupació o
d’exclusió. Aquesta línia d’actuació ha comptat tradicionalment amb la col·laboració i
coordinació d’entitats i empreses del teixit econòmic local. Amb aquesta estratègia
d’activació laboral i socioeconòmica es busca enfortir el conjunt de l’acció de progrés de
la ciutat i preparar-se per fer front als reptes de futur en una societat globalitzada.
Amb aquest objectiu, l’Ajuntament del Prat porta endavant una política activa de
l’ocupació per a totes aquelles persones que busquen feina o que tenen l’expectativa de
millorar la seva situació laboral. L’aspiració que rau sota aquestes polítiques és facilitar la
promoció de l’autonomia i emancipació del subjecte ciutadà a través de la inserció
ocupacional, amb una especial atenció a les persones en situació de vulnerabilitat.
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En aquest sentit, actualment l’Ajuntament compta amb diferents programes d’inserció
sociolaboral subvencionats per diferents nivells administracions (SOC-Generalitat de
Catalunya, Diputació de Barcelona, Àrea Metropolitana, Consell Comarcal) que depenen
de l’àrea de Desenvolupament Econòmic, en coordinació amb altres àrees com Joventut o
la Oficina de Sant Cosme, entre altres. Aquests programes impulsen l’ocupació en el
marc d’una economia plural, tot combinant la inserció de les persones, tant en un mercat
reservat com en un mercat de treball ordinari.
Els requisits i criteris d’accés que marquen aquests programes no sempre poden cobrir la
totalitat de les necessitats d’inserció laboral de la població més vulnerable, per aquest
motiu des de l’Àrea d’Acció Social i en coordinació amb Desenvolupament Econòmic es va
posar en marxa a l’any 2011 un programa específic per a promoure la inserció laboral i
social de persones ateses pels serveis socials bàsics amb greus dificultats d’inserció i
aturats de llarga durada; el Jo Puc. Aquest programa, a través d’itineraris personalitzats i
tallers i formacions laborals a mida, dóna resposta a les necessitats d’aquest col·lectiu
que no contemplen actualment altres programes d’inserció laboral.
Per a la correcta consolidació del projecte aquesta nova licitació inclou; el contingut del
servei fins ara prestat per la Fundació Intermèdia amb número de contracte 4138/2016,
el contingut del servei fins ara en conveni amb la Fundació ECOM, així com la necessitat
de millorar el treball en xarxa i col·laboratiu, fusionant i continuant amb totes les
actuacions vinculades al projecte Jo Puc.
D’altra banda, la situació provocada per la pandèmia ha afectat de forma greu a les
persones amb més dificultats d’inserció laboral, essent aquestes les primeres en perdre
el seu lloc de treball i situant-les al llindar de la pobresa. Donat que l’Ajuntament no
disposa dels mitjans propis per a oferir un servei especialitzat que doni resposta a les
necessitats de les persones més vulnerables, és necessari mantenir i promoure el present
contracte amb l’objectiu d’incentivar la inserció laboral oferint formacions a mida, tallers
de millora de l’ocupabilitat, acompanyant de forma individual, propera i significativa.

1)OBJECTE:
Contractació d’un servei d’orientació, formació i intermediació per la inserció sociolaboral
de persones en situacions de vulnerabilitat i risc d’exclusió social en el marc del
Programa ‘JO PUC EN XARXA’.

2)LOTS: NO, per la naturalesa del contracte, on les tasques a cobrir pel licitador són
molt delimitades, la seva divisió en lots dificultaria la seva execució des del punt de vista
tècnic i la faria més onerosa, degut a que el servei requereix per a la seva òptima
realització un equip de treball unificat i amb la mateixa metodologia de treball.
Tanmateix, la necessitat de coordinar els diferents contractistes per a diversos lots podria
comportar greument el risc de soscavar l’adequada execució del contracte. És per aquest
motiu que es considera adequat que la present licitació no es divideixi en lots.
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3)CPV 2008: La classificació a l’objecte del contracte en la CPV és la corresponent al:
85300000-2 Servicios de asistencia social y servicios conexos.
4) RESPONSABLE DEL CONTRACTE:
Marga Santiago Paz, Coordinadora
Desenvolupament Econòmic.

del

Servei

Local

5)NOM, COGNOMS I CÀRREC DELS 2 VOCALS
FORMARAN PART DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ:

d’Ocupació

DEL

de

l’Àrea

DEPARTAMENT

de

QUE

Atès que no hi ha personal funcionari de carrera qualificat per a la taula de contractació
es proposen les següents persones tècniques:
- Astrid Escoriza Rosich, Tècnica especialista d’habitatge social, ocupació i comunicació
- Marga Santiago Paz, Coordinadora del Servei Local d’Ocupació
6)CLÀUSULES DE CONTINGUT ÈTIC, SOCIAL I/O MEDIAMBIENTAL
A
INCORPORAR EN LES FASES DEL PROCEDIMENT: SI, s’incorpora en el procediment
la següent clàusula d’execució:
“L’empresa contractista està obligada a posar en coneixement de l’òrgan de contractació
les contractacions de nou personal que hagi d’adscriure a l’execució del contracte i a
acreditar la seva afiliació i alta a la Seguretat Social.
“L’empresa adjudicatària ha de reservar 1 dels llocs de treball de nova contractació
adscrits a l’execució del contracte, perquè l’ocupi una persona amb certificat de
discapacitat física, intel·lectual, sensorial o amb trastorn mental que tinguin possibilitats
d’inserció en el món laboral”.
7) ÉS UN CONTRACTE AMB CONTINUÏTAT?: SÍ, es tracta d’un contracte de prestació
de servei de continuïtat
8) TERMINI: El contracte tindrà una durada de 2 anys. La data d’inici del contracte serà
la data de formalització del mateix.
9) PRÒRROGA: SÍ 2 anys, prorrogable 1+1.
10)PREU O PRESSUPOST MÀXIM SENSE IVA:
Els licitadors han de presentar la proposta econòmica desglossada en els següents
conceptes: Els recursos humans, despeses de gestió, formació i carnets professionals,
espais de cura.
El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantia de 184.863,00€
anual sense IVA (194.600,00€ IVA INCLÒS).
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COSTOS DIRECTES
2 Tècnics orientadors (jornada 38,5h) x 12 mesos

56.000,00

1 Prostector/a (jornada 38,5h) x 12 mesos

28.000,00

1 Coordinador/a i orientador/a (jornada 38,5h) 12 mesos

31.150,00

1 tècnic/a de suport gestió (jornada 38,5h) 12 mesos

23.350,00

Total costos directes (71%)

138.500,00€

COSTOS INDIRECTES
Despeses de gestió, formacions, tallers i carnets professionals, i altres
despeses

37.118,00€

Espais de cura (120 hores, cost aproximat de 250€)

6.000,00€

Marge de benefici (7%)

3.018,26€
Total costos indirectes (29%)

46.363,00€

TOTAL PROJECTE (sense IVA)

184.863,00€

IVA 21%

9.737,00€

El cost per persona atesa en itinerari complert és de 476€, aquest import inclou
l’acompanyament tècnic, la formació laboral i carnets, si s’escau, els tallers de millora de
competències personals, la prospecció i l’apropament al mercat laboral, així com, la
disponibilitat d'ús dels espais de recerca de feina.
El cost per persona atesa en la fase d’acollida i diagnòstic és de 150€, aquest import
inclou la participació en les sessions informatives o individuals, i la realització del primer
diagnòstic d’ocupabilitat i de situació sociolaboral de la persona. També inclou
l’assistència puntual a tallers específics per a la recerca de feina.
11) TIPUS D'IVA: 21%
12) DETERMINACIÓ DEL PREU: El sistema per a la determinació del preu del contracte
pren de referència les despeses directes a tant alçat.
13) POSSIBLES MODIFICACIONS: SI, cal preveure fins un màxim +/- 20 %. Aquesta
modificació podrà venir motivada per l’augment del nombre de persones participants en
els itineraris a mida del servei.

14) ÉS UN CONTRACTE AMB TRACTAMENT DE DADES CONFIDENCIALS? ( segons
LOPD): SI.
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15) ÉS UN CONTRACTE DE SERVEIS AMB OBLIGACIÓ DE SUBROGACIÓ DE
PERSONAL SÍ. Segons el Conveni d’Acció social, en el Capítol VI, Article 27 de Dret de
subrogació. S’annexa informació complementària.
16) ÉS UN CONTRACTE QUE COMPORTA EL COMPLIMENT DE LA LLEI DE
PROTECCIÓ JURÍDICA DEL MENOR?: NO.
17) SUBCONTRACTACIÓ: SÍ, el present contracte contempla la possibilitat de
subcontractació però no per a la prestació principal objecte del servei. Les accions que SI
es podran subcontractar seran: les formacions, els tallers complementaris o càpsules de
millora de competències específiques i l’espai de cura es podran subcontractar.
18) LLOC: El lloc de la prestació dels serveis serà en les dependències municipals que
determini l’Ajuntament.
19) FORMA DE PAGAMENT: L’empresa presentarà factures mensuals d’acord amb
l’oferta presentada. I de forma complementària, presentarà les factures de l’espai de
cura en cas de que es faci ús d’aquest servei.
20) GARANTIA:
Definitiva: NO.
Raons de l’exempció: la llei permet eximir de l’obligació de constitució de la garantía
donat que que l’objecte del servei és la prestació de serveis socials per a la inclusió social
i/o laboral de persones que pertanyen a col·lectius d’exclusió social.
Devolució de la garantia:
21) TERMINI DE GARANTIA DEL PRODUCTE: No procedeix
22)SOLVÈNCIA:
Solvència econòmica: de conformitat amb la llei. (art. 87 LLCSP)
Solvència tècnica i professional:
- Relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa que
els que constitueixin l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim els tres anys,
en què s’indiqui, l’import, la data i el destinatari, públic o privat dels mateixos.
S’haurà d’acreditar un mínim de 5 serveis o treballs realitzats d’igual o similar
naturalesa que els que constitueixin l’objecte del contracte en el curs de, com a
màxim els tres anys, on s’indiqui, l’import, que ha de ser igual o superior a la present
licitació, així com la data i el destinatari, públic o privat dels mateixos.”
- Indicació del personal tècnic, participants en l’execució del
compliment amb la clàusula 9 del plec de prescripcions tècniques.

contracte,

en
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- Les empreses licitadores hauran de presentar el títols acadèmics i professionals del
personal tècnic, participants de l’execució del contracte, de conformitat amb la
clàusula 9 del plec de prescripcions tècniques.
23) RESTA DE CONDICIONS: Segons plec de condicions tècniques, en quan a les
penalitats, de conformitat a les establertes a la clàusula 12.
24) PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL: SÍ, per un import de 600.000€.
25)CRITERIS OBJECTIUS D’ADJUDICACIÓ:
● 1.-Criteris subjectius que depenen d'un judici de valor (màxim 42 punts)
Els licitadors hauran de presentar una memòria tècnica del projecte, que en cap cas
podrà superar les 50 pàgines en 25 fulles DIN-A4, a dues cares o 50 fulles a una cara,
amb cos de lletra verdana 10 i interlineat 1,15 mínim. El document estarà correctament
paginat, indexat i haurà de seguir l’ordre establert. En cas de superar el nombre de
pàgines establertes, aquestes no seran valorades.
La valoració dependent de judicis de valor estarà relacionada amb el valor tècnic de la
proposició i la qualitat de servei que ofereix, i es farà d’acord amb els criteris que
s’expressen a continuació, fins a un màxim de 42 punts:
Criteri 1.1 Metodologia d’execució, es valorarà amb un màxim de 12 punts:
-

La proposta organitzativa més complerta i detallada i que aporti propostes
metodològiques d’execució innovadores amb els col·lectiu diana per a la millora de
l’ ocupabilitat.

Criteri 1.2. Metodologia d’intervenció, es valorarà amb un màxim de 12 punts:
-

La proposta que aporti noves formes d’intervenció i millores en el seguiment de
les persones ateses.

Criteri 1.3. Metodologia de treball en xarxa, es valorarà amb un màxim de 9
punts:
-

La proposta d’organització i de dinamització del treball en xarxa més concreta i
innovadora, així com, la participació en xarxes supra-municipals (estatals i/o
internacionals).

Criteri 1.4. Metodologia d'avaluació, es valorarà amb un màxim de 9 punts:
-

●

La proposta més complerta i detallada de les eines i indicadors d’avaluació i que
aporti millores tecnològiques per a la consulta i seguiment del sistema d’avaluació
del projecte

2.- Criteris objectius avaluables de forma automàtica (màxim 58 punts)
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Només passaran a aquesta fase aquelles propostes que hagin obtingut un mínim de 35
punts en la fase de criteris avaluables de judici de valor.
Criteri 2.1 Preu (màxim 46 punts), per la distribució de la puntuació s'aplicarà la
següent fórmula: P = V x (A / D)
P puntuació atorgada a cada oferta
V valoració màxima establerta al Plec (46 punts)
A diferència entre el preu de licitació i l'oferta que es valora
B valor corrector (10% preu de licitació), en aquest cas 18.486,30€
C valor de la baixa màxima de les ofertes presentades a la licitació
D El màxim d'un dels dos valors:
- del resultat del valor de correcció (B) - de la baixa màxima de les ofertes
presentades a la licitació ©

Criteri 2.2. La presentació de Convenis de col·laboració amb entitats i/o
empreses per participar en accions d’apropament del mercat laboral (pràctiques, tallers,
ofertes laborals,...), es valorarà amb un màxim de 9 punts:
-

més de 350 convenis de col·laboració: 9 punts
de 250 a 349 convenis de col·laboració 6 punts
de 150 a 249 convenis de col·laboració: 4 punts
de 50 a 149 convenis de col·laboració: 2 punts

Per a la acreditació d’aquest criteri les empreses hauran de presentar els convenis de
col·laboració vigents amb les entitats i/o empreses.

Criteri 2.3. La proposta addicional d’accions formatives laborals que aporti una
millora a l’establert en el plec de prescripcions tècniques, es valorarà amb un màxim de
2 punts:
-

Per a cada acció formativa laboral (de durada entre 70 i 95 hores), obtindrà 1
punt.

S’haurà d’aportar declaració responsable en relació a la proposta addicional d’accions
formatives laborals, que s'adjuntarà com annex a la memòria tècnica del projecte.

Criteri 2.4. Disposar del certificat de qualitat ISO, es valorarà 1 punt.
Per a la acreditació d’aquest criteri les empreses hauran de presentar el corresponent
certificat.

1. PARTIDA/ES PRESSUPOSTÀRIA/ES:
manera,

El contracte es finançarà de la següent
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Partida

Centre de Cost

Descripció

2020 051 2412 227992

502 222

CONTR PREST SERVEIS PROJECTES
D'INSERCIÓ LABORAL

La seva aprovació està condicionada a la consignació pressupostària corresponent de
l’any 2021 (pressupost 2021).

2. CENTRE/S DE COST:. 502 222
3. UNITAT TRAMITADORA: GE0002248 (Ocupació i Economia Social)

El tinent d’alcalde, en l’ús de les atribucions delegades
CONFORMITAT a l’inici i tramitació d’aquest expedient.

per

l’Alcaldia,

dóna

El Prat de Llobregat,
F_GRPFIRMA_CAPS

F_GRPFIRMA_TALCALDE
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