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INTRODUCCIÓ
Aquesta memòria pretén justificar la tramitació del procediment de licitació per a la
contractació del servei laboral de l’Oficina Jove del Vallès Oriental.
OBJECTE I ABAST DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte consisteix en la contractació del servei laboral de l’Oficina Jove
del Vallès Oriental, ubicat a l’altell de l’equipament juvenil el Gra (pl. de l’Església, núm.
8. Granollers)
Aquest és un servei pensat especialment per facilitar l'accés dels joves (població de 16
a 34 anys) al món del treball, aconseguir la seva inserció laboral i vetllar per la millora
de la seva ocupabilitat a l’àmbit laboral
Aquest Servei inclou les prestacions següents:
-

Servei de Treball, emprenedoria i prospecció d’empreses
Servei d’orientació laboral i professionals
Servei d’intermediació en el mercat de Treball
Prospecció d’empreses interessades en la contractació de joves
Servei d’assessorament jurídic laboral
Espai d’autoconsulta
Accions formatives a demanda, adreçades a la població jove de la comarca
Accions formatives i de suport adreçades a les persones que duen a terme la tasca
de professionals de joventut i assessorament als joves.
Manteniment i actualització de l’apartat laboral ubicat a les diferents xarxes socials
utilitzades per difondre el Servei
Tasques de gestió (difusió d’ofertes, gestió de les demandes dels joves, etc.)
Coordinació amb el personal tècnic de l’Oficina Jove i el Servei Comarcal de Joventut
Treball en xarxa, amb assistència a plenaris i activitats de treball conjunt a la comarca
Servei d’assessorament laboral als municipis que ho sol·licitin. Aquest servei implica
el desplaçament quinzenal a municipis que vulguin un assessorament i orientació
sociolaboral específic. El Servei ha de dur a terme les tasques següents:
a. Atenció personalitzada en orientació, assessorament laboral i acompanyament
i seguiment dels joves, a cadascun dels municipis.
b. Tasques de mediació: establir contacte amb els joves en els espais on es trobin
(formals i informals), potenciant el treball amb els joves més enllà de l’espai físic
de l’equipament juvenil.
c. Treball en xarxa amb els professionals de la comarca, que es concreta amb
reunions amb personal tècnic, agents socials dels municipis (tècnics de joventut,
de promoció econòmica, educadors socials, sindicats, Oficines de Treball, tenint
en compte els recursos existents, tot adaptant-se a la realitat de cada municipi i
a la dinàmica comarcal
d. Tasques de gestió (difusió d’ofertes, gestió de les demandes dels joves, etc.)
e. Tasques de suport a l’Oficina Jove del Vallès Oriental quan no hi hagi servei als
municipis
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QUALIFICACIÓ DEL CONTRACTE
Aquest contracte es qualifica com a contracte de serveis.
L’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de contractes del sector públic,
per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en endavant
la LCSP, preveu que són contractes de serveis aquells l’objecte dels quals són
prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a
l’obtenció d’un resultat diferent d’una obra o un subministrament, inclosos aquells en
què l’adjudicatari s’obligui a executar el servei de manera successiva i per un preu
unitari.
En aquest sentit, el servei objecte d’aquesta contractació és una prestació de fer
consistent en la gestió del servei laboral de l’Oficina Jove del Vallès Oriental, per part
del contractista.
DIVISIÓ PER LOTS
No es preveu la divisió per lots de l’objecte del contracte ja que, per la correcte execució
del contracte, no es poden separar les tasques pròpies (tasques d’assessorament i
acompanyament als i les joves, als professionals de la comarca, etc.) amb les tasques
de gestió i elaboració de materials de suport de forma independent.
NECESSITATS A SATISFER, IDONEÏTAT DEL CONTRACTE I EFICIÈNCIA EN LA
CONTRACTACIÓ
1. L’Oficina Jove del Vallès Oriental és un projecte dut a terme des de l’any 2009 a la
comarca i un dels serveis principals que ofereix és el Servei laboral que es coordina
des del Servei Comarcal de Joventut, que forma part de l’àrea de Serveis Personals.
2. El 12 de novembre de 2018, es va signar l’addenda al contracte programa 20182019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de
Treball, Afers socials i Famílies i el Consell Comarcal del Vallès Oriental en matèria
de serveis socials, programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per
als exercicis 2018-2019.
3. El 16 de març de 2017, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de
Granollers van subscriure un conveni de col·laboració per a la gestió de la Oficina
Jove del Vallès Oriental. El pacte segon de l’esmenat conveni disposa que l’Oficina
Jove s’ubica a la plaça de l’Església, 8 de Granollers, propietat de l’Ajuntament de
Granollers i que l’Oficina Jove acollirà el Servei d’Informació, Orientació i/o
Assessorament i Gestió General i, entre d’altres, el Servei laboral adreçat a la
població jove de la comarca.
4. El Consell Comarcal no disposa dels mitjans tècnics propis necessaris per dur a
terme de manera directa el Servei Laboral de l’Oficina Jove. Per això, és convenient
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contractar a tercers la gestió d’aquest servei reforçant així la feina que es fa en la
línia de foment de l’emancipació juvenil al Vallès Oriental.
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
La Gerència del Consell Comarcal és l’òrgan de contractació en virtut del Decret de la
Presidència del Consell Comarcal número 239/2019, de 26 de setembre de 2019, pel
qual se li delega la competència per a executar les competències com a òrgan de
contractació en relació amb els contractes d’obres, subministrament, serveis, concessió
d’obres, concessió de serveis i administratius especials, que li corresponen a la
Presidència per raó de l’epígraf primer de la disposició addicional segona de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en endavant la LCSP, quan el seu
valor estimat sigui inferior a cinc-cents mil euros (500.000 EUR), Iva exclòs.
PROCEDIMENT DE LICITACIÓ
El contracte s’adjudica pel procediment obert, regulat a l’article 156 i següents de la
LCSP, en tant que de conformitat amb l’article 131 de la LCSP és el procediment ordinari
per a l’adjudicació del contracte.
Aquest contracte no està subjecte a regulació harmonitzada ja que, d’acord amb l’article
22.1 b) de la LCSP, el valor estimat del contracte és de 199.611,32 euros, essent inferior
a la xifra de 214.000 euros determinada en l’article esmentat.
Així mateix, d’acord amb l’article 44.1 a) de la LCSP el contracte és susceptible de recurs
especial en matèria de contractació per tenir un valor estimat superior a 100.000 euros,
la qual cosa suposa que la formalització del contracte no pot efectuar-se abans de
transcorreguts quinze dies hàbils des de què s’hagi tramès la notificació de l’adjudicació
als licitadors.
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
El valor estimat del contracte s’ha tingut en compte per a escollir el procediment de
licitació aplicable al contracte i la publicitat a la que s’ha de sotmetre.
El mètode aplicat per al càlcul del valor estimat ha tingut en compte els costos vinculats
a l’execució material del servei, les despeses indirectes i el benefici industrial. També
s’ha contemplat una modificació de fins un 10% del preu del contracte per un possible
augment de les tasques a desenvolupar, relacionades amb les activitats
descentralitzades que s’identifiquen a l’objecte del contracte o un augment puntual de
les activitats a desenvolupar sempre i quan hi hagi un acord previ a nivell de
professionals i responsables polítics de la comarca. Així mateix, cal tenir també en
compte les possibles prorrogues del contracte.
De tot l’exposat en resulta que el valor estimat del contracte es xifra en les quantitats,
IVA exclòs, següents:
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CONCEPTES

EUROS IVA
EXCLÒS

Pressupost base de licitació IVA Exclòs
Modificacions
Prorrogues (2 anys)

60.488,28 €
18.146,48 €
120.976,56 €

Total del valor estimat del contracte

199.611,32 €

DURADA DEL CONTRACTE
La durada del contracte s’ha establert respectant el que preveu l’article 29 de la LCSP.
PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS PER MITJANS ELECTRÒNICS
De conformitat amb el que estableix la disposició addicional quinzena de la LCSP,
s’estableix l’obligatorietat de l’ús de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics per
desenvolupar totes les fases del procediment d’adjudicació, incloses les que
correspongui realitzar als licitadors i/o candidats com la presentació de les ofertes.
En compliment d’aquesta previsió legal el Consell Comarcal compta amb els serveis
d’una plataforma de contractació electrònica que permet dur a terme aquesta licitació.
MESA DE CONTRACTACIÓ
La composició de la Mesa de Contractació s’ha establert de conformitat amb les
previsions de la disposició addicional segona de la LCSP.
En aquest sentit, la Mesa de Contractació està integrada pels membres següents:
Presidenta: La senyora Sílvia Pérez Corts, cap de l’àrea de Serveis Socials o en la seva
absència, la senyora Eugènia Llonch i Bonamusa, tècnica d’Administració
General de l’Àrea de Serveis personals.
Vocals:

El senyor Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental del Consell Comarcal i
cap de Serveis Jurídics o en la seva absència, el senyor Gilbert Niubó i
Doiz, tècnic de Serveis Jurídics.
La senyora Esperança Colom i Canal, interventora del Consell Comarcal o
en la seva absència el senyor Joan Sala i Font, tècnic d’Intervenció.
La senyora Irene Mur i Vila, tècnica de Joventut de l’àrea de Serveis
Personals o en la seva absència la senyora Núria Maynou i Hernández,
tècnica de l’àrea del Servei de millora i estratègia corporativa,
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Secretària: La senyora Núria Caellas i Puig, coordinadora de Serveis Jurídics o en la
seva absència, la senyora Lucia Luaña Fernández, tècnica de l’àrea de
Persones i Valors.
CRITERIS DE SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL I ECONÒMICA I
FINANCERA I NO EXIGÈNCIA D’INSCRIPCIÓ
L’informe tècnic justificatiu de la necessitat de la contractació del servei incorpora la
justificació de l’elecció dels criteris de solvència. A continuació es transcriu aquesta:
1.

Els criteris de solvència tècnica i professional i de solvència econòmica i financera
que es detallen a continuació són criteris previstos als article 87 i 90 de la LCSP.

2.

S’ha escollit el criteri de solvència tècnica previst a l’article 90.1 lletra a) de la LCSP,
corresponent a la relació dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o
similar naturalesa als que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de com a
màxim els tres últims anys, per tal de verificar que l’empresari disposa d’una
experiència prèvia mínima en la prestació de serveis de la mateixa naturalesa. A
més, l’import mínim que s’ha d’acreditar pretén constatar que l’empresari ha prestat
serveis de naturalesa anàloga i abast similar a la de l’objecte d’aquest contracte, la
qual cosa permet deduir que disposa dels mitjans i recursos necessaris per la
prestació del Servei laboral objecte d’aquest contracte

3.

D’altra banda, tenint en compte que el contracte no està subjecte a regulació
harmonitzada, s’ha previst un criteri de solvència professional alternatiu que permeti
que les empreses de nova creació, que no disposin de l’experiència mínima exigida,
puguin concórrer a la licitació.

4.

Pel que fa a la solvència econòmica i financera s’ha escollit com a mitjans
acumulatius per acreditar-la, els previstos a les lletres a) de l’article 87.1 de la LCSP.
D’aquesta manera es pot analitzar de forma més adequada la situació i capacitat
econòmica de l’empresari per poder valorar i determinar la idoneïtat del contractista
per assumir les obligacions derivades del contracte i assegurar-ne una execució.

5.

Els criteris de solvència que s’exigeixen estan vinculats a l’objecte del contracte i
són proporcionals. Així mateix, els llindars i els paràmetres fixats s’han determinat
amb l’objectiu de permetre la màxima concurrència i participació de la petita i
mitjana empresa en aquest procediment, ja que aquesta és la que configura
majoritàriament el teixit econòmic i productiu del territori.

En aquest sentit, els criteris de solvència exigits són els següents:
Solvència tècnica i professional
Condició de solvència única
Experiència en la realització de serveis o treballs d’igual o similar naturalesa que els que
constitueixen l’objecte del contracte en el curs de com a màxim els tres últims anys.
Mitjans d’acreditació de la condició de solvència única
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La relació, degudament signada pel representant de l’empresa, dels serveis o treballs
efectuats de la mateixa naturalesa o similar 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.
Quan li sigui requerit pels serveis dependents de l’òrgan de contractació, els serveis o
treballs efectuats s’acreditaran 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 si manca aquest
certificat, una declaració de l’empresari acompanyada dels documents que acreditin
l’esmentada prestació.
Requisit d’admissió de la condició de solvència única:
Acreditar com a realitzat durant l’any natural de més execució del període citat un import
anual acumulat igual o superior a 45.000 euros, IVA exclòs.
Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que
tingui una antiguitat inferior a cinc anys, i no disposi de l’experiència requerida a la
condició de solvència única, la seva solvència tècnica s’ha d’acreditar mitjançant la
condició de que tot seguit es detalla, sense que en cap cas li sigui aplicable el que
estableix la condició de solvència única prevista anteriorment.
Condició de solvència per empreses de nova creació:
Equip tècnic de que es disposa per a l’execució dels treballs o prestacions objecte
d’aquest contracte.
Mitjans d’acreditació de la condició de solvència per empreses de nova creació:
Declaració de l’equip tècnic de que es disposa per a l’execució dels treballs o
prestacions objecte d’aquest contracte, amb indicació dels perfils professionals.
Requisit d’admissió de la condició de solvència per empreses de nova creació:
Disposar d’un equip tècnic adequat a les prestacions requerides en aquest contracte i
previstes al Plec de prescripcions tècniques.
Solvència econòmica i financera
Condició de solvència:
Volum anual de negocis en els tres últims anys disponibles en funció de les dates de
constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes.
Mitjans d’acreditació de la condició de solvència:
Per acreditar aquest requisit cal aportar la documentació que tot seguit s’especifica en
funció del tipus d’empresari:
A) Persona jurídica inscrita en el Registre Mercantil:
Els comptes anuals disponibles aprovats i dipositats en el Registre Mercantil referits
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.
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Nogensmenys, els empresaris que per la seva data de constitució encara no tinguin
comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, per acreditar el seu
volum anual de negocis han d’aportar la liquidació presentada del model 390
(declaració anual IVA) o bé del model 303 (declaració mensual o trimestral IVA) quan
sigui inferior a l’any, referits tots ells a l’últim any disponible.
B) Persona jurídica inscrita en un registre oficial que no sigui el Registre Mercantil:
Els comptes anuals disponibles, aprovats i dipositats en el registre oficial en què hagi
d’estar inscrit, referits al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de
les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari.
Nogensmenys, els empresaris que per la seva data de constitució encara no tinguin
comptes anuals aprovats i dipositats en el registre oficial en que hagi d’estar inscrit
per acreditar el seu volum anual de negocis han d’aportar la liquidació presentada
del model 390 (declaració anual IVA) o bé del model 303 (declaració mensual o
trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any, referits tots ells a l’últim any disponible.
C) Persona jurídica que no estigui obligada a dipositar els seus comptes en un registre
oficial:
La liquidació presentada del model 390 (declaració anual IVA) o bé del model 303
(declaració mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any i el model 200
(declaració de l’Impost sobre Societats), referits a un dels tres últims anys
disponibles pels quals hagi vençut l’obligació de presentació de la liquidació dels
impostos.
D) Empresaris persones físiques:
La liquidació presentada del model 390 (declaració anual IVA) o bé del model 303
(declaració mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any i el model 100
(declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques), referits a un dels
tres últims anys disponibles pels quals hagi vençut l’obligació de presentació de la
liquidació dels impostos.
Requisit d’admissió de la condició de solvència:
Acreditar un volum anual de negocis que referit a l’any de més volum de negoci dels tres
últims acabats ha de ser almenys d’un import superior a 45.000 euros, IVA exclòs.
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Tal i com determina l’article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de
contractes del sector públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014, l’adjudicació del contracte es realitza utilitzant una pluralitat de criteris
d’adjudicació en base a la millor relació qualitat preu.
Aquesta millor relació qualitat preu s’avalua de conformitat amb criteris econòmics i
qualitatius següents:
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“
1. Oferta econòmica: Fins a 50 punts. Es puntuarà tenint en compte els següents
criteris:
L’oferta més avantatjosa serà la que obtingui la puntuació més alta que resultarà de
l’aplicació de la fórmula següent:

Pi=

𝑰𝑳−𝑶𝒊
[𝑰𝑳−𝒎𝒊𝒏(𝑶𝒎𝒊𝒏 ; 𝟎,𝟗 𝒙 𝑰𝑳]

𝐱 𝐏max

on:
NOMENCLATURA DE LES FÓRMULES
Pi = puntuació licitador i
Pmax = punts totals a repartir
IL = import licitació
Oi = oferta del licitador i
Omin = millor oferta
Per l’elecció de la fórmula s’ha tingut en compte que aquesta sigui coherent, lògica, i
respecti els principis de contractació pública, que permeti una eficient gestió dels fons
públics i que fomenti la major competitivitat possible entre les diferents ofertes
econòmiques.
La formula té les característiques següents:
-

-

Manté la proporcionalitat lineal a l’hora de transformar en punts les diferents ofertes
econòmiques
Un preu més econòmic ofert obtindrà una puntuació més gran que un altre de més
car, sempre i quan aquest no s’entengui com a desproporcionat, descartant
l’existència d’un llindar de sacietat.
L’oferta que sigui igual al preu de licitació rebrà zero punts en tots els casos, (no
atribueix puntuació a qualsevol licitador pel fet de presentar una oferta).
Diferències econòmiques mínimes no es veuen magnificades per diferències de
puntuació, gràcies al factor corrector que implica que si cap de les baixes supera el
10% respecte l’import de licitació, no es reparteixen la totalitat dels punts. L’elecció
d’aquest 10% és una aproximació genèrica de les despeses indirectes o generals
que poden tenir les diferents entitats.
El fet de que les referències s’estableixen de forma relativa (en relació a l’oferta més
baixa) i no de forma absoluta, genera una certa indeterminació que permet evitar
plantejaments estratègics que no afavoreixin la concurrència.”

2. Projecte de gestió: fins a 45 punts.
Contingut del projecte de gestió, amb el detall següent:
-

Descripció del Servei
Objectius generals i específics
Metodologia i estratègies pel correcte funcionament del servei
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-

Programació d’activitats d’informació i dinamització:
 accions formatives,
 tallers
 xerrades

Aquestes seran activitats per adreçar a espais de trobada de joves, com ara
instituts de secundària, punts d’informació juvenil o altres. Es puntuarà fins a 15
punts.
- Metodologia de treball, planificació del servei i coneixement de la comarca, fins
a 15 punts.
- Mecanismes de coordinació, relació amb els municipis i suport al personal tècnic
de la comarca, fins a 5 punts.
- Proposta de Servei laboral descentralitzat a municipis, fins a 5 punts.
- Proposta del pla de formació i d’actualització de coneixements del personal
assignat al servei, fins a 3 punts.
- Utilització de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC), exclosa la
gestió interna del licitador, fins a 2 punt.
Aquest document s’ha de presentar en un arxiu .PDF que inclogui el projecte de
gestió amb una extensió màxima de vint-i-cinc pàgines, paper A4 (210 x 297
mm), tipus de lletra (arial), mida de la lletra (11), marge superior 2,5 cm, marge
inferior 2,5 cm, marge esquerra 3 cm, marge dret 3 cm.
En el cas que la proposta sobrepassi de les vint-i-cinc pàgines, sense tenir en compte
l’índex, l’excés no es considerarà ni es valorarà.
3. Millores del projecte: fins a 5 punts.
a) Disseny, elaboració, distribució i recollida de qüestionaris de valoració del Servei. 3
punts
b) Incloure la definició de criteris sobre condicions laborals dels treballadors adscrits al
Servei Laboral, 2 punts”
Els criteris d’adjudicació establerts s’han determinat amb l’objectiu de permetre obtenir
un servei de gran qualitat que respongui al millor possible a les necessitats del contracte.
Tots els criteris d’adjudicació que s’han establert estan vinculats a l’objecte del contracte,
respectant els principis d’igualtat, no discriminació, transparència i proporcionalitat, i no
permeten conferir a l’òrgan de contractació una llibertat de decisió il·limitada.
D’altra banda, la formulació dels criteris d’adjudicació garanteixen que les ofertes siguin
avaluades en condicions de competència efectiva.
GARANTIA PROVISIONAL I GARANTIA DEFINITIVA
Per a participar en la licitació no es preveu l’obligació de constituir cap garantia
provisional.

10

En tot cas, el licitador que hagi presentat la millor oferta, de conformitat amb els criteris
d’adjudicació, ha de constituir a disposició de l’òrgan de contractació una garantia
definitiva d’un 5 per 100 del preu final ofertat, exclòs l’IVA.
COMPENSACIÓ ALS LICITADORS PEL CAS DE RENÚNCIA O DESISTIMENT DEL
CONSELL COMARCAL
De conformitat amb el que estableix l’article 152 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de
2017, de contractes del sector públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE,
de 26 de febrer de 2014, en cas que l’òrgan de contractació decideixi no adjudicar,
renunciï o desisteixi de l’adjudicació d’aquest contracte, el Consell Comarcal ha de
compensar els licitadors per les despeses en les que hagin incorregut en la forma
prevista al Plec.
Per al càlcul de les despeses de preparació de la proposta en la que hagin incorregut
els licitadors, s’ha tingut en compte la dedicació en hores del personal que l’empresari
ha destinat a la preparació de la proposta. En aquest sentit, s’han diferenciat les hores
invertides per personal que es dedica a tasques administratives i les hores de personal
que desenvolupa tasques de caràcter intel·lectual i de supervisió.
Per a la determinació dels preus per hora del personal dedicat a la preparació de la
proposta s’han considerat les dades de 2015 de l’IDESCAT relatives al salari brut mitjà
de dones i homes de cada categoria professional. Aquestes dades les hem actualitzat
amb la previsió d’un 1 % d’increment anual i aplicant una seguretat social del 33% i unes
despeses d’estructura (llum, impressora, fotocopiadora, telèfon, entre d’altres) del
12,5%. De tot això n’han resultat els preus per hora i categoria professional següents:
Sou brut (import
Seguretat
de 2016
social
actualitzat amb
(33%)
un 1% anual)

CÀRREC

Director
Professionals
intel·lectuals
Administratiu

científics

i

Cost
total

Hores
anuals

Cost
Despeses
per d'estructura
hora
(12,5%)

Cost
total
per
hora

51.663,82 17.049,06 68.712,88 1.772,00 38,78

4,85 43,62

33.655,82 11.106,42 44.762,24 1.772,00 25,26

3,16 28,42

21.646,61

2,03 18,28

7.143,38 28.790,00 1.772,00 16,25

RESPONSABLE DEL CONTRACTE I UNITAT DE SEGUIMENT
De conformitat amb l’obligació prevista a l’article 62 de la LCSP s’estableix com a
responsable del contracte és el gerent del Consell Comarcal.
Les funcions que ha de desenvolupar la persona responsable del contracte són les
descrites al Plec de clàusules administratives particulars.
L’Àrea de Serveis Personals és la unitat de seguiment encarregada de les funcions
d’assistència al responsable del contracte.
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OFERTES ANORMALMENT BAIXES
Tal i com determina l’article 149 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de
contractes del sector públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014, en els plecs s’han fixat els paràmetres objectius, referits a l’oferta en el
seu conjunt, que han de permetre identificar els casos en què una oferta es considera
anormal.
CRITERIS DE DESEMPAT
S’ha optat, en cas d’empat entre vàries ofertes un cop aplicats els criteris d’adjudicació,
per preveure com a criteris de desempat els següents:
I. Major percentatge de persones joves (menors de 29 anys) en la plantilla de cadascun
dels licitadors.
II. Major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social en
plantilla de cadascun dels licitadors, prioritzant en cas d’igualtat, el major número de
treballadors fixos amb discapacitat en plantilla o el major nombre de persones
treballadores en inclusió en la plantilla.
III. Menor percentatge de contractes temporals en plantilla de cadascuna de les
empreses.
IV. El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagués donat lloc al
desempat.
SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE
De conformitat amb l’article 208 de la LCSP, el contracte podrà ser suspès per acord del
Consell Comarcal o perquè el contractista opti per suspendre el seu compliment, en cas
de demora en el pagament del preu superior a 4 mesos, comunicant-ho al Consell
Comarcal amb un mes d’antelació.
MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
Es proposa com a supòsit de modificació previst en el plec el següent:
“El contracte pot ser objecte de modificació si per decisió de les responsables del contracte es
considera adient demanar un augment d’hores d’assessorament laboral als joves així com un
augment en les hores dedicades a la prospecció d’empreses i teixit industrial de la comarca.”

El Plec de clàusules administratives particulars preveu els límits i condicions en les que
opera aquest supòsit de modificació i estableix el procediment per fer-la efectiva.
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REVISIÓ DE PREUS
De conformitat amb el que estableix l’article 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de
2017, de contractes del sector públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE,
de 26 de febrer de 2014, no procedeix la revisió de preus del contracte.
L’esmentat article a l’epígraf 2 disposa que prèvia justificació a l’expedient i de
conformitat amb el que estableix el Reial decret al que fan referència els articles 4 i 5 de
la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola, la revisió
periòdica i predeterminada de preus només es podrà dur a terme en els contractes
d’obra, en els contractes de subministrament de fabricació d’armament i equipament de
les administracions públiques, en els contractes de subministrament d’energia i en
aquells altres contractes en els que el període de recuperació de la inversió sigui igual
o superior a cinc anys.
Cal fer avinent que el servei objecte d’aquesta contractació no reuneix cap dels supòsits
previstos a la norma esmentada per ser objecte de revisió.
SUBCONTRACTACIÓ
El Plec de clàusules administratives particulars preveu que el contractista pot concertar
la realització parcial de la prestació. Nogensmenys, estableix com a tasques crítiques,
que no poden ser objecte de subcontractació les següents:
a) Les sessions formatives adreçada al personal tècnic, dinamitzador i informador dels
i les joves del Vallès Oriental.
b) Les sessions formatives, xerrades i tallers adreçats als joves de la comarca i que es
duguin a terme als Instituts, Punts d’Informació Juvenil o grups de joves organitzats
si així es determina.
c) L’assistència tècnica i assessorament als professionals de joventut.
d) L’assessorament presencial dut a terme a l’Oficina Jove del Vallès Oriental o als
municipis que participen del Servei d’assessorament laboral descentralitzat.
e) Les reunions de coordinació i seguiment amb la responsable del contracte així com
l’assistència a plenaris i reunions de treball que es convoquin.
S’han considerat aquestes prestacions com a tasques crítiques perquè tenint en compte
que és condició especial d’execució del contracte la realització del servei amb personal
propi únicament el personal adscrit al servei pot realitzar aquestes tasques no essent
possible concertar la realització d’aquestes amb un tercer.

SUBROGACIÓ DE CONTRACTES DE TREBALL
Es dona compliment a allò previst a l’article 130 de la LCSP i sense que suposi prejutjar
l’existència i l’abast de l’obligació de subrogació el plec de clàusules administratives
particulars incorpora la informació relativa al personal que actualment presta el servei
és la que es relaciona a continuació, sens perjudici que pugui variar fins el moment en
què efectivament es produeixi la subrogació:
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TREBALLADORA 1
Categoria: TÈCNICA MIG 1
Tipus de contracte: OBRA I SERVEI
Antiguitat: des del 03-04-2017
Jornada: COMPLETA 35 HORES
Salari brut anual: 1.543,89 x 14 mensualitats = 21.614,46 €/anuals
Conveni col·lectiu: UGT
TREBALLADORA 2
Categoria: TÈCNICA MIG 1
Tipus de contracte: OBRA I SERVEI
Antiguitat: des del 12-02-2019
Jornada: COMPLETA 35 HORES
Salari brut anual: 1.543,89 x 14 mensualitats = 21.614,46 €/anuals
Conveni col·lectiu: UGT
INFRACCIONS I PENALITZACIONS
D’acord amb l’article 192 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de contractes
del sector públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
es preveu la possibilitat d’imposar penalitats.
El plec de clàusules administratives particulars regula el règim de penalitats aplicable
durant la prestació del servei.
CONDICIONS PARTICULARS A LA QUE ESTÀ SOTMESA L’EXECUCIÓ DEL
CONTRACTE
El plec de clàusules administratives particulars inclou, en compliment de l’article 202 de
la LCSP, una condició especial d’execució de tipus social consistent en prestar el servei
amb personal propi.
Amb aquesta condició especial d’execució que està relacionada amb l’objecte del
contracte, es pretén promoure i mantenir l’ocupabilitat de les persones assignades a
l’execució del contracte essent compatible amb el dret de la Unió Europea i no
discriminatòria.
PERSONES QUE HAN PARTICIPAT EN LA REDACCIÓ DELS PLECS
La persona que ha redactat el Plec de clàusules administratives particulars és la senyora
Helena Iserte Rovira, tècnica dels Serveis Jurídics del Consell Comarcal.
La persona que ha redactat el Plec de prescripcions tècniques és la senyora Núria
Maynou Hernández, tècnica de l’Àrea de Serveis Personals.
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INFORMACIÓ SOBRE LA PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ ELECTRÒNICA
HABILITADA PER A LA PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS
La presentació de les proposicions s’ha de fer a través de la plataforma de contractació
electrònica VORTAL a l’enllaç:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=VallesOriental.
El proveïdor de la plataforma certifica que compleix amb l’Esquema nacional de

seguretat i garanteix que una vegada presentada la proposició a través de la plataforma
es generarà un avís de recepció electrònic amb segell de temps que garantirà la data,
hora i contingut de l’oferta.
La forma de presentació de proposicions està definida al Plec de clàusules
administratives particulars que regeixen contracte.

Jordi Vendrell i Ros
Secretari accidental
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