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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
Contracte del servei d’atenció psicològica del Servei d’Informació i Atenció a la Dona
Objecte del Contracte: Servei d’atenció psicològica del SIAD, d’acord amb les
prescripcions tècniques.
Necessitats a cobrir i idoneïtat del contracte per a satisfer-les: Per tal de
prestar el servei d’atenció psicològica del SIAD és necessari disposar dels serveis
professionals corresponents, per la qual cosa s’ha de formalitzar la licitació
corresponent, d’acord amb la LCSP.
Lots: No s’estableixen. La realització independent de les diverses prestacions
compreses a l’objecte del contracte dificultaria l’execució correcta des del punt de vista
tècnic. El risc per a l’execució correcta del contracte procedeix de la naturalesa del seu
objecte, a l’implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions,
qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per
una pluralitat de contractistes diferents.
Determinació de la Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del
contracte i responsable del contracte:(art, 62 LCSP)
Serveis Socials. Montse Gutiérrez Perea.
Justificació de la insuficiència de mitjans per a la prestació del servei per la pròpia
administració (art. 30.3, 63.3 a) i 116.4 f) de la LCSP
El servei que es pretén contractar externament no pot ser assumit per l'Ajuntament, ja que
a la plantilla de personal no es compta amb el personal necessari per atendre les funcions
que comporta la prestació del servei.
Duració del contracte o d'execució de la prestació:
12 mesos.
Inici d'activitat: 1 de maig de 2019
Aquest contracte es podrà prorrogar 12 mesos.
Pressupost base de licitació, incloent totes les anualitats desglossades (sense
prorrogues), amb l'IVA separat.

El preu unitari màxim de licitació s'estableix per l'import següent:
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Preu/hora: 40,00 euros, exempt d'IVA.
El límit per a la facturació anual de les hores de servei prestades és de 9.600,00 euros,
exempt d’iva.
El pressupost màxim, formulat en termes de preus unitaris, s'ha calculat en base a les
estimacions dels serveis a realitzar durant l'execució del contracte (5 hores setmanals)
i no suposa una obligació de despesa per part de l'Ajuntament, atès que aquesta es
determinarà en funció de les necessitats que es produeixin durant l'execució del
contracte.
La previsió pressupostària estimada per al període contractual d’un any, és la següent:
2019: 6.400,00 eur.
2020: 3.200,00 eur.
Partida pressupostària a que s'aplicarà la despesa
21101-23100-22611
Valor estimat del contracte (art. 101:
El valor estimat del contracte serà de 21.120,00 euros (pressupost de licitació + 20 % de
modificacions + 1 any de pròrroga).
Revisió de preus:
Contracte sense revisió de preus
Criteris de valoració que es proposen, i puntuació que s'atorguen a cadascú, (art.
116.4 LCSP i 145.1)
Criteris Objectius:
-Preu: fins a 49 punts.
S’assignarà la màxima puntuació (PM=
punts) a l’oferta que suposi la millor baixa, una
vegada excloses les proposicions que no presentin la documentació mínima exigida, o que
tinguin un valor anormal o desproporcionat.
Les ofertes restants tindran una puntuació (P) en funció de la seva oferta, que s’obtindrà
de l’aplicació de la fórmula següent:
P = PM x Ofm/Of on:
P = Puntuació obtinguda
PM = Puntuació màxima
Ofm = Oferta econòmica mínima
Of = oferta econòmica del licitador que es valora
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-Curriculum del professional adscrit al servei (art. 145.2.2 i DA 47 de la LCSP): fins un
màxim de 31 punts valorant:

1. Experiència professional com a psicòleg de SIAD: a raó de 0,3 punts per mes
treballat, fins a un màxim de 10 punts.
2. Experiència com a psicòleg en l’àmbit de violència, igualtat, gènere en serveis
públics o privats: 0,1 punts per mes treballat.
fins a un màxim de 10 punts.
3. Formació específica en Igualtat, Gènere, Violència Masclista a raó de:


0,1 punts per curs de 0 a 20h



0,2 punts per curs de 21 a 99h



0,5 punts per curs de durada igual o superior a 100 hores



1 punt per mestratge o postgrau realitzat en centres universitaris i/o
oficials degudament acreditats, pel Departament d’Ensenyament i/o el
Ministerio de Educación.
Computaran

les

formacions

realitzades

en

centres

oficials

i/o

homologats, en els darrers 10 anys. Fins a un màxim de 7 punts
4. Altres titulacions del camp social relacionades amb la psicologia, l’educació i el
treball social: 2 punts per grau i/o diplomatura, fins a un màxim de 4 punts.
Per a la valoració del currículum cal acreditar les formacions i/o titulacions
impartides en centres oficials mitjançant fotocòpia compulsada de l’original.
L’experiència laboral s’acreditarà mitjançant full de vida laboral i còpia dels
contractes laborals i/o certificats d’empresa.

Criteris subjectius

Memòria (màxim de 10 pàgines, arial 12, doble espai) d’actuació al servei, fins un
màxim de 20 punts:
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Metodologia, protocols, organigrama i recursos. Màxim de 10 punts. Es
valorarà la incorporació de la perspectiva de gènere i l’atenció especialitzada
en violència masclista en el desenvolupament del servei.



Millores aportades al servei (possibilitat de treball grupal, sessions comunitàries o

grups psicoeducatius i suport a familiars) Màxim de 10 punts

Acreditació de la solvencia econòmica i financera
El Volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit al millor exercici dins dels
tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de
l’empresari i de presentació de les ofertes haurà de ser almenys una vegada i mitja el
valor estimat del contracte quan la duració no sigui superior a un any, i almenys una
vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte si la seva durada és superior a un any.
El volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha d’acreditar per mitjà dels seus
comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit en el
Registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els
empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil han d’acreditar el seu volum
anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel
Registre Mercantil. En cas que no sigui obligatori portar aquests llibres, mitjançant les
declaracions de l'IVA.
Entitats sense anim de lucre, mitjançant la presentació dels llibres de comptabilitat en els
que constin els ingressos anuals de la entitat
En els contractes l'objecte dels quals consisteixi en serveis professionals amb un
professional i no una empresa o bé amb una societat professional, en lloc del volum anual
de negoci, la solvència econòmica i financera es podrà acreditar mitjançant l’existència
d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals, vigent fins a la fi del
termini de presentació d’ofertes, per un import igual o superior al valor estimat del
contracte, amb l’aportació, a més, del compromís de la seva renovació o pròrroga que
garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l’execució del contracte. Aquest
requisit s’entén complert pel licitador o candidat que inclogui amb la seva oferta un
compromís vinculant de subscripció, en cas de resultar adjudicatari, de l’assegurança
exigida, compromís que ha de fer efectiu dins del termini de deu dies hàbils a què es
refereix l’apartat 2 de l’article 150 de la Llei de Contractes.

Acreditació de la solvència tècnica o professional
Tenir experiència en la realització de serveis o treballs de la mateixa naturalesa o similar a
què correspon l'objecte del contracte en el curs dels tres últims anys.

Secretaria
Plaça del Blat, 1
43800 Valls
T. 977 636 002
F. 977 612 872
secretaria@valls.cat
www.valls.cat

Als efectes de determinar la correspondència entre els serveis o treballs acreditats i els
que constitueixen l'objecte del contracte, s'atendrà a la coincidència entre els tres primers
dígits dels seus respectius codis CPV.
El requisit mínim serà que l'import anual acumulat en l'any de major execució sigui igual o
superior al 100% de l'anualitat mitjana del contracte que es licita.
S'acreditarà mitjançant la relació dels treballs efectuats per l'interessat en el curs dels tres
últims anys, corresponents al mateix tipus o naturalesa a què correspon l'objecte del
contracte, en la qual se n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat.
Quan li ho requereixin els serveis dependents de l’òrgan de contractació, els serveis
efectuats s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent,
quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte
privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant
una declaració de l’empresari acompanyat dels documents que tingui en poder seu que
acreditin la realització de la prestació; si s’escau, aquests certificats els ha de comunicar
directament a l’òrgan de contractació l’autoritat competent.
Cal disposar de la titulació de psicòleg/òloga.
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Prescripcions tècniques de la licitació:

1. Objecte del contracte
L’objecte d’aquest contracte és la contractació de l’atenció psicològica dins el Servei
d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD) de l’Ajuntament de Valls, des de l'Àrea de
Polítiques d'Igualtat.
El servei ha de ser prestat per un/a Llicenciat/da en psicologia consistent en:


Atenció psicològica a les dones del municipi, prèvia derivació dels tècnics de
les àrees d’Igualtat i/o Serveis Socials; amb especial atenció en el seguiment i
derivació dels casos de violència masclista.



La prestació del servei serà de cinc hores setmanals. Per necessitats del servei
l’horari i el nombre d’hores pot experimentar alguna variació dins del límit
pressupostari anual. La facturació serà en relació a les hores reals efectuades
del servei. Els horaris es pactaran amb l’adjudicatari i en funció de la demanda
recollida. Només es facturaran aquelles hores prèviament establertes en
agenda pels tècnics derivants de SIAD i/o Serveis Socials.

2. Funcions del/ de la psicòleg/òloga
Entre les principals funcions destaca:


Proporcionar orientació i assessorament presencial respecte a tot allò
relacionat amb el malestar emocional de les dones i derivar, si escau, a altres
serveis normalitzats del territori.



Fomentar l’autonomia personal (recuperar la capacitat crítica, proporcionar
eines i potenciar els recursos personals, entre d’altres).



Facilitar el procés de presa de decisions personals i motivació pel canvi
personal.



Detectar possibles situacions de violències i avaluar la conveniència de la
necessitat d'atenció especialitzada, tot establint les derivacions i seguiment
pertinents.
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En cas de dones víctimes de violència masclista, el servei ha de ser un espai
de contenció, seguiment i acompanyament psicològic per tal d’atendre les
seqüeles psicològiques i emocionals derivades dels maltractaments (físics o
psíquics).



Coordinació amb els tècnics de l’equip del SIAD i Serveis Socials.

3. Expedient i atenció professional
L’atenció professional inclou la realització de l’expedient:


Atenció del cas i elaboració del Diagnòstic.



Gestió de l’expedient de SIAD en la vessant psicològica.

4. Lloc de realització de l’atenció i horaris
El punt d’atenció serà a les dependències municipals destinades a punt d’atenció de
SIAD.
Els horaris d’atenció són 5h setmanals repartides en un o dos dies a la setmana amb
possibilitats de matí o tarda. Tant la duració de les visites com els dies i hores d’atenció
es podran veure modificats per necessitats del servei.

Valls, 12 de març de 2019

Montse Gutiérrez Perea

