ANUNCI
De Ajuntament de Castelldefels pel qual es fa pública la licitació d'un CONTRACTE DE SERVEI PER
A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS (exp.
SERV/2022000011)

-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Castelldefels
b) Número d’identificació: 805690004
c) Dependència que tramita l’expedient: Ajuntament de Castelldefels
d) Tipus de poder adjudicador Administració Pública
Principal activitat del poder adjudicador: Administració Local
e) Número d’expedient: SERV/2022000011
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Castelldefels
b) Domicili: Plaça de l’Església 1
c) Localitat i codi postal: Castelldefels CP: 08860
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 936651150
f) Adreça electrònica: contractacio@castelldefels.org
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=viewDetail&id
Cap=5798105
h) Data límit d’obtenció de documents i informació: Un dia abans de la finalització del termini de
presentació d'ofertes
Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 8.00 a 15.00h
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte:
El present contracte té per objecte la prestació del servei de lleure per a persones amb
discapacitat intel·lectual de l’Ajuntament de Castelldefels d’acord amb allò que especifica el
plec de prescripcions tècniques.
És un casal especialitzat en lleure per a les persones amb discapacitat psíquica, amb o sense
mobilitat reduïda, residents al municipi de Castelldefels, en el que s’ofereix alternatives de
lleure en l’entorn proper de les persones usuàries potenciant i afavorint la seva inclusió en les
activitats de la vida quotidiana. El servei complementa i facilita les tasques familiars en
l’àmbit del temps de lleure.
b) Admissió de pròrroga: Si
c) Divisió en lots número de lots: No
d) Lloc d’execució: Castelldefels
e) Termini d’execució: La durada de les prestacions serà de 2 a partir de la data de formalització
del contracte, o, en el seu cas des de la data que consti en el propi contracte, es contempla
pròrroga per un termini màxim de 2 anys.
f) Establiment d’un acord marc (en el seu cas): No
g) Codi CPV: 8511200-4
h) Codi NUTS: ES511
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Servei
b) Tramitació: ordinària

c) Procediment: obert
e) S’aplica un acord marc: No
f) S’aplica una subhasta electrònica: No
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 427.906,93 euros IVA exclòs
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no
Definitiva: S’estableix una garantia definitiva del 5 per cent del preu d’adjudicació.
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: No
b) Solvència:
Solvència econòmica i financera
El volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis en funció de les dates
de constitució o d’inici d’activitats de l’empresa ha de tenir un valor igual o superior de 99.823,31
euros. En el cas de què aquesta data sigui inferior a un any el requeriment podrà ser proporcional.
El volum anual de negocis s’acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i
dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari estigués inscrit a aquest registre, i en
cas
contrari, per les dipositades en el registre oficial que hagi d’estar inscrit. Els
empresaris
individuals no inscrits en el
Registre Mercantil acreditaran el seu volum
anual de negocis
mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals
legalitzats pel Registre Mercantil.
Solvència tècnica i professional
Una relació dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar naturalesa
que els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim els tres últims anys,
en la qual se n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat. Concretament, s’haurà
d’acreditar la realització d’un servei en l’àmbit de la intervenció del lleure per a persones amb
discapacitat d’una durada de com a mínim un any.
Tanmateix, les empreses estrangeres d’Estats membres de la Unió Europea acreditaran la seva
solvència a través dels esmentats documents, justificatius del compliment de les condicions
mínimes requerides per accedir a l’adjudicació del contracte.
Mitjans a adscriure al servei:
D’acord amb l’article 76.2 de la LCSP podrà exigir-se als licitadors, a més d’acreditar la solvència,
que es compromet a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els medis personals o materials
suficients per a portar a terme el servei. Els licitadors, a més d’acreditar la solvència establerta
anteriorment, hauran de comprometre’s, mitjançant una declaració signada per el/les
representant/s de l’empresa a dedicar o adscriure a l’execució del contractes els medis personals i
materials següents:
Medis personals: El personal responsable de l’execució del contracte han de tenir els títols
o acreditacions acadèmics o professionals següents: monitor/a de lleure, integrador/a social o

educador/a social (clàusula cinquena PPT).
Medis materials: Material per manualitats o jocs de taula. Router wi-fi, tablets, telèfon
mòbil.
Aquest compromís te caràcter d’obligació essencial i el seu incompliment podrà ser objecte de
penalització o de resolució contractual.
Tant l’exigència d’experiència prèvia en contractes de similars característiques com el compromís
d’adscripció dels mitjans materials i personals necessaris per a la correcta execució del contracte
garanteixen que l’empresa adjudicatària està en condicions de garantir una correcta execució del
mateix, havent-se determinat l’exigència d’únic contracte previ per afavorir l’accés d’empreses de
nova creació a la present contractació i al mateix temps garantir la solvència tècnica de les
mateixes i havent valorat quins són els recursos personals i materials que es consideren necessaris
per aquesta correcta execució.
Quan el/la licitador/-a sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que tingui
una antiguitat inferior a cinc anys, s’haurà d’acreditar la solvència tècnica els medis personals o
materials suficients per a portar a terme el servei. amb el requisit anteriorment detallat.
- 9 Criteris d’adjudicació:
1) Criteris avaluables de forma automàtica (40 punts):
a) Oferta econòmica: S'atorgarà fins a un màxim de 40 punts al preu ofert pels licitadors (criteri
quantitatiu).
La puntuació s’assignarà en funció de l'oferta més econòmica de les admeses a
segons la següent fórmula:

licitació,

Puntuació= Preu de la millor oferta X Puntuació màxima
Preu de la oferta que es valora (PO)
Pel càlcul de l’oferta l’empresa licitadora presentarà complimentada la següent taula:
Categoria professional
Coordinador/a
Monitors/es

Total hores servei per
un any de contracte
1.166 (K1)
4.458 (K2)

Preu hora proposat

Valor

A
B

K1*A
K2*B

Amb tots aquests valors, s’obtindrà un PO (Preu Oferta) per a cada empresa licitadora, que es
calcularà amb la següent fórmula:
PO= K1*A + K2*B
Les ofertes que no continguin una baixa respecte el pressupost de licitació, sense IVA, obtindran 0
punts.
Justificació de la fórmula seleccionada: la selecció de la fórmula, per a la valoració de les ofertes
econòmiques presentades, s’ha realitzat d’acord amb un sistema lineal que reuneix els criteris de
proporcionalitat necessaris per a classificar, a partir d’un càlcul senzill, lògic i coherent, les ofertes.

2) Criteris avaluables mitjançant judicis de valor (60 punts):
La complexitat de la intervenció requereix que la planificació prèvia s’adapti a les necessitats i
característiques dels participants, així com a la modalitat del servei (esplai i casals), tal com es
descriu en el plec de clàusules tècniques particulars (PCTP).
Només es valoraran els aspectes dels criteris de judici de valor que suposin innovacions i propostes
de millor qualitat respecte a l’organització plantejada en el PCPT.
Es podran excloure les ofertes que no comportin cap millora en la qualitat, que entrin en
contradicció amb les obligacions del plec de prescripcions tècniques o que presentin uns objectius
diametralment oposats als que es persegueixen el els plecs de la licitació.
Per tal de poder considerar els criteris avaluables de forma automàtica, caldrà que les ofertes
dels licitadors en aquest apartat, siguin superiors necessàriament al 50% de la puntuació
d’aquest apartat. S'estableix aquest llindar per considerar que per sota del mateix les solucions o
millores ofertades no poden considerar-se com a significatives en relació al nivell tècnic i de
qualitat que es persegueix.
Normes de Presentació del Projecte Tècnic: El projecte tècnic haurà de tenir una extensió màxima
de 20 pàgines (interlineat senzill i lletra Arial 11 o superior, marges dret i esquerra 3 cm, no
s’inclouen la portada ni l'índex). El projecte haurà de seguir l’estructura que s’indica a continuació
(que es descriu a l’epígraf Estructura del projecte tècnic) i ha d'estar correctament paginat i amb el
corresponent índex.
Estructura del projecte tècnic:
a) Projecte de l’esplai diari setmanal: La qualitat del servei està relacionada amb la planificació de
les activitats, l’equip no solament ha de pensar en intervenir, sinó que ha de trobar solucions i
accions que han de permetre poder portar a terme processos socioeducatius i de lleure d’èxit que
afavoreixin la inclusió social i personal dels i les participants al seu entorn (punts 2.1 i 2.4 del
PCPT).
Criteris de valoració:
•
Excel·lent (de 15,1 a 20 punts): Màxim nivell de detall del conjunt d’activitats proposades
dirigides als usuaris, tant a l’espai propi de l’esplai com en relació a l’entorn, i de les mesures a
aplicar per tal d’assegurar la seva participació activa i estable amb l’objectiu de fomentar la
cohesió del grup.
•
Bé (de 10,1 a 15 punts): Bon nivell de detall del conjunt d’activitats proposades dirigides
als usuaris, tant a l’espai propi de l’esplai com en relació a l’entorn, i de les mesures a aplicar per
tal d’assegurar la seva participació activa i estable amb l’objectiu de fomentar la cohesió del grup.
•
Suficient (de 5,1 a 10 punts): Nivell suficient de detall del conjunt d’activitats proposades
dirigides als usuaris, tant a l’espai propi de l’esplai com en relació a l’entorn, i de les mesures a
aplicar per tal d’assegurar la seva participació activa i estable amb l’objectiu de fomentar la
cohesió del grup.

•
Escàs (de 0 a 5 punts): Escàs nivell de detall del conjunt d’activitats proposades dirigides
als usuaris, tant a l’espai propi de l’esplai com en relació a l’entorn, i de les mesures a aplicar per
tal d’assegurar la seva participació activa i estable amb l’objectiu de fomentar la cohesió del grup.
b) Projecte del casal en període de vacances escolars: L’oci educatiu contribueix de manera
essencial en el desenvolupament personal i social dels i les joves, es tracta d’intervenir i trobar
propostes d’acció en un marc més flexible en el que es potenciïn les activitats a l’aire lliure i en
espais que fomentin la socialització (punts 2.1 i 2.4 del PCPT).
Criteris de valoració:
•
Excel·lent (de 15,1 a 20 punts): Màxim nivell de detall del conjunt d’activitats proposades
dirigides als usuaris, tant a l’espai propi de l’esplai com en relació a l’entorn .
•
Bé (de 10,1 a 15 punts): Bon nivell de detall del conjunt d’activitats proposades dirigides
als usuaris, tant a l’espai propi de l’esplai com en relació a l’entorn.
•
Suficient (de 5,1 a 10 punts): Nivell suficient de detall del conjunt d’activitats proposades
dirigides als usuaris, tant a l’espai propi de l’esplai com en relació a l’entorn.
•
Escàs (de 0 a 5 punts): Escàs nivell de detall del conjunt d’activitats proposades dirigides
als usuaris, tant a l’espai propi de l’esplai com en relació a l’entorn.
c)
Intervenció amb les famílies: Entre les vessants d’actuació està la d’intervenir amb les
famílies (punt 2.2 del PCPT), un servei de qualitat ha d’oferir espais de trobada individuals i de
grup amb els pares/mares i/o tutors/es de les persones participants que doni resposta a les seves
inquietuds i facilitin la seva vinculació i compromís amb el servei.
Criteris de valoració:
•
Excel·lent (de 15,1 a 20 punts): Màxim nivell de detall del conjunt de propostes
d’intervenció amb les famílies
•
Bé (de 10,1 a 15 punts): Bon nivell de detall del conjunt de propostes d’intervenció amb
les famílies
•
Suficient (de 5,1 a 10 punts): Nivell suficient de detall del conjunt de propostes
d’intervenció amb les famílies
•
Escàs (de 0 a 5 punts): Escàs nivell de detall del conjunt de propostes d’intervenció amb
les famílies
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte:
Condicions especials d’execució:Es consideren condicions especials d’execució del contracte
les següents:
1.
Durant tot el període d’execució del contracte, l’empresa contractista està obligada a
no minorar unilateralment les condicions de treball, en matèria de jornada i salari, i en
termes actualitzats, que correspongui en cada moment als treballadors adscrits al contracte
en funció del conveni col·lectiu que resulti d’aplicació al presentar-se l’oferta, a no ser que

sigui acord explícit entre l’empresa i la representació dels treballadors, així com a incorporar
qualsevol millora sobre la legislació laboral bàsica aplicable. L’empresa adjudicatària haurà
de presentar declaració responsable del compliment d’aquesta obligació.
L’empresa contractista vindrà obligat a facilitar a l’òrgan de contractació qualsevol
informació o documentació que li sigui requerida per acreditar el compliment de la condició.
2.
L’empresa adjudicatària haurà de sotmetre’s en tot cas a la normativa nacional i de la
Unió Europea en matèria de protecció de dades. Aquesta obligació tindrà caràcter
d’obligació contractual essencial de conformitat amb el disposat a l’article 211.1.f) LCSP.
3.
El projecte que presenti l’empresa adjudicatària haurà d’estar alineat amb els
objectius
de
desenvolupament
sostenible
de
l’Agenda
2030
(https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/index.htm) i fer visible la seva imatge.
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No
-12 ACP aplicable al contracte? No
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: La que consti al perfil del contractant
b) Documentació que cal presentar: TRES sobres; sobre núm. A amb declaració Annex I i DEUC;
sobre núm. B documentació referida a la part de la proposició que serà valorada aplicant els
criteris de judici de valor i sobre núm. C amb model de proposta de criteris automàtics segons
model Annex II del Plec de Clàusules Administratives Particulars. Clàusula 14 PCAP.
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació presencial: No
c.2)Presentació Electrònica: Si, sobre digital 2.0
-14 Obertura de proposicions
Es comunicarà oportunament a les persones interessades la data, hora i lloc d’obertura de
proposicions.
-15 Despeses d'anunci
No hi ha despeses de publicació.
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds:
Català o Castellà
-17 Recurs
Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, les actuacions previstes a l’article
44.1 LCSP. Aquest recurs té caràcter potestatiu, i s’interposarà davant el Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic. Alternativament, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa. Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la
interposició de recursos administratius ordinaris.
- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la
Unió Europea: No

