Ajuntament de la Pobla de Mafumet
ANUNCI DE LICITACIÓ
CONTRACTE SERVEIS
“EDUCADORS/ES SOCIAL I INTEGRADOR/A SOCIAL PER A L’EXECUCIÓ DEL
SERVEI SOCIOEDUCATIU ITINERANT (SIS) A LA POBLA DE MAFUMET”

De conformitat al Decret de l’Alcaldia núm. 75/2022, de 20 de gener, per mitjà del
present s'efectua anunci de convocatòria de licitació per procediment obert i tramitació
urgent, per a l'adjudicació de contracte de serveis “Educadors/es socials i integrador/a
social per a l’execució del servei socioeducatiu itinerant (SIS) a La Pobla de Mafumet”,
de conformitat amb els següents requisits
1. Entitat adjudicadora:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Organisme: Ajuntament de la Pobla de Mafumet
Òrgan competent: Alcalde.
Número d’expedient: 58/2022
Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
Domicili: C./ Jacint Verdaguer, 6, CP 43140 - La Pobla de Mafumet.
Codi NUTS: ES514
Telèfon: 977 840 260
Fax: 977 840 207
Seu electrònica: http://poblamafumet.eadministracio.cat
Perfil del contractant: Perfil del contractant

2. Objecte de contracte:
a) Objecte: Dos educadors/es socials i un integrador/a social per a l’execució del
projecte SIS.

c) Descripció: La prestació del servei d’educadors/es socials i integradors/es
socials per a l’execució del servei d’intervenció socioeducativa itinerant (SIS)
que es fonamenta en la prestació d’un suport socioeducatiu temporal i integral,
tant directament a l’infant com a la família, per tal de desenvolupar les seves
competències, intervenint en una millora d’estructuració de la personalitat
(necessitats emocionals, ajust conductual i competència social) i en
l’estimulació de les capacitats d’aprenentatge (motivació, rutines i hàbits,
estimulació cognitiva, etc.).
d) Divisió per lots: NO.
e) Termini de durada i execució: Durada inicial d’un (1) any, amb un termini
d’execució de 10 mesos per any natural (estimació referent al curs escolar de
setembre a juny).
f)

Admissió de pròrroga: SI, per un període independent i consecutiu d’un (1) any.

g) Lloc d’execució: La Pobla de Mafumet.
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b) Tipus: contracte de serveis.

Ajuntament de la Pobla de Mafumet
h) CPV: 85311300-5 Servei de benestar social proporcionat a nens i adolescents.
i)

Classificació: NO

j)

Solvència: segons s’estableix al plec de clàusules administratives.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a)
b)
c)
d)

Tramitació: urgent.
Procediment: obert.
Règim d’adjudicació: contractació no harmonitzada.
Criteris d’adjudicació: els establerts als plecs (projecte tècnic i preu).

4. Valor estimat del contracte: 94.800,00 euros.
5. Garantia provisional: NO. Garantia definitiva: 5% del preu d’adjudicació (IVA
exclòs).
6. Obtenció de documentació: al perfil del contractant de l’Ajuntament de La Pobla
de Mafumet.
7. Presentació de les ofertes.
a) Termini: 8 dies naturals a comptar des del dia següent al de la publicació de
l’anunci de licitació en el perfil del contractant, en les condicions i requisits que
consten als plecs.
b) Lloc de presentació: mitjançant el servei de SOBRE DIGITAL de la Plataforma
de serveis de contractació pública i del Sobre digital (PSCP) accessible des de
la següent adreça: Perfil del contractant- presentació ofertes

8. Requisits específics del contractista.
a) Classificació: no s’exigeix.
b) Solvència tècnica, professional i econòmica, financera: definida al plec de
clàusules administratives.
9. Obertura de documentació/ofertes. L’obertura dels sobres es farà per la mesa de
contractació per l’ordre que procedeixi de conformitat a l’art. 145 LCSP, en funció
del mètode aplicable per a valorar els criteris d’adjudicació i en el termini màxim de
20 dies des de la data de finalització del termini de presentació de proposicions
electròniques a la PCSP. Degut a l’ús de mitjans electrònics no es realitzarà acte
públic d’obertura en virtut de l’article 157.4 LCSP.
EL SECRETARI-INTERVENTOR
document signat electrònicament
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c) Admissió de variants: NO.

