INFORME SOBRE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE CONTRACTAR UN SUPORT
TÈCNIC PER A LES TASQUES DE DINAMITZACIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA
INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA DE TERRASSA (CMIAT)

a)

Objecte del contracte
El contracte té per objecte el suport tècnic especialitzat per al desenvolupament de les
tasques i accions necessàries per dinamitzar el CMIAT i garantir un eficaç desenvolupament
de la seva activitat, com a òrgan participatiu, permanent i estable de la ciutat.
Aquest contracte no es veu alterat per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació.

CPV: 85312300-2 Serveis d’Orientació i Assessorament

b)

Divisió en lots del contracte
La principal raó per la qual s’ha decidit no dividir el contracte en lots és que el risc per a
l’execució correcta del contracte procedeix de la naturalesa del seu objecte, en 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. Per al correcte desenvolupament del suport tècnic i la dinamització del CMIAT, on la
coordinació de les activitats i el personal pren especial rellevància, és necessari que la
prestació del servei sigui realitzada per una única empresa.

c)

Necessitat i idoneïtat del contracte
El contracte és necessari per al compliment i la realització dels fins institucionals de
l’Ajuntament de Terrassa. La naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se
mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisferles, es concreten en:
El Programa de Govern 2019-2023 aprovat per la Junta de Govern de l’Ajuntament de
Terrassa celebrada el 8 d’octubre de 2019, estableix 10 grans objectius i 178 eixos d’actuació
alienats amb els ODS ( Objectius de Desenvolupament Sostenible).
Dins de l’objectiu 2.- Una ciutat vital, plural i oberta, en la qual el centre de les polítiques
municipals són les persones: educació, cultura, benestar, igualtat i serveis per tots els cicles
de la vida- l’eix 54 «Establir un programa de treball que condueixi a la creació d'un servei
local d'infància, adolescència i famílies» reflecteix la importància i valor i així queda palès en
el punt 54.2. «Consell Municipal d’Infància i Adolescència. Consolidar el Consell Municipal
d'Infància i Adolescència (CMIAT) com a òrgan de participació de la infància i l’adolescència
de la ciutat, potenciar-lo com a referent dins de l’Ajuntament en totes aquelles accions i
polítiques que afectin d’una manera o altra la infància i l’adolescència i garantir-ne la
dinamització i el correcte funcionament a través de les reunions de les persones membres i
del desenvolupament dels Plenaris de consellers i conselleres del CMIAT»
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El Servei de Joventut, dins l’àrea de Cicles de la vida, té adscrites entre d’altres
competències la de fomentar la participació infantil i juvenil i la de donar suport a projectes
que impliquin i fomentin la participació ciutadana, entre aquests el Consell Municipal de la
Infància i l’Adolescència de Terrassa.
La Creació d’aquest òrgan participatiu i el seu posterior funcionament genera un impacte
directe a la infància i l’adolescència de la ciutat de Terrassa, a les famílies, a la comunitat
educativa i a les polítiques i els interessos locals.
El Servei de Joventut valora la necessitat imprescindible de contractar el suport tècnic
especialitzat en la gestió de processos participatius en infància i adolescència.
Les tasques i accions que comporten la pròpia dinamització iniciada el mes d’octubre i segons
la naturalesa d’aquest òrgan coincidint amb el curs escolar, cal establir una línia de treball
permanent que finalitzi amb el curs escolar i tanqui amb la resposta de l’encàrrec municipal ja
acordat el mes de novembre.
Les funcions d’aquest òrgan implica treballar conjuntament amb tècnics municipals per
reforçar la vinculació dins l’administració i establir ponts entre la gran diversitat d’agents
implicats i el propi consistori.
Així doncs, la realització de l’objecte del contracte requereix d’una contractació externa,
donada l’especialització necessària i la impossibilitat de la realització del mateix pels serveis
tècnics de l’Ajuntament.
d)

Insuficiència de mitjans
La dinamització de les trobades i accions pròpies del CMIAT precisa d’un equip de
professionals que el Servei no pot assumir amb el personal propi, encarregat de planificar,
coordinar i fer seguiment amb tots els agents i interlocutors que intervenen durant l’activitat
del CMIAT, així com de fer difusió i de la preparació d’accions i tasques facilitadores de
l’activitat i d’acompanyament als agents implicats.

e)

Valor estimat
El pressupost base de licitació és de disset mil euros, 17.000 € exclòs l’IVA.
El preu del contracte es formula en termes de preus aplicables a un tant alçat a la totalitat de
les prestacions del mateix.
Costos directes (95%)

16.150,00 €

Costos indirectes (5%)

850,00 €

La quota corresponent actual de l’IVA del 10% serà aplicable a aquelles empreses o entitats
que estiguin obligades a la seva liquidació, mil set-cents euros , 1700,00 €.
El valor estimat del contracte, inclosa la durada inicial d’1 any, les eventuals pròrrogues (un
màxim de 3, cadascuna d’elles per termini d’un any, per tant, 3 anys) i els increments
previstos, és de setanta-un mil quatre-cents euros (71.400 €), exclòs l’IVA.
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S’han pressupostat com a increments previstos un 20%, considerant aquests necessitats
eventuals i inajornables per al correcte funcionament del programa, com per exemple un
possible increment de centres adherits al projecte i, per tant, un increment del nombre de
persones contractades per donar-hi resposta.
Pressupost màxim

Eventuals
pròrrogues

Eventuals increments

Valor estimat

17.000,00 €

51.000,00 €

3.400,00 €

71.400,00 €

Any

f)

Durada inicial
Durada

Despesa

2020

4mesos

5.666,67€

2021

8 mesos

11.333,33€

Eventual pròrroga
Durada

Despesa

4 mesos

5.666,67€

2022

8 mesos

11.333,33€

2022

4 mesos

5.666,67€

2023

8 mesos

11.333,33€

2023

4 mesos

5.666,67€

2024

8 mesos

11.333,33€

Preu del contracte o contractes successius similars adjudicats durant l’exercici
precedent o durant els dotze mesos previs
L’import dels serveis que són objecte d’aquest contracte en els mesos d’octubre a desembre
de 2019 ha estat de quatre mil nou-cents cinquanta euros (4.950,00€) exclòs l’IVA. (Entitat
exempte d’IVA segons LIVA 37/1992 Art. 20.1). Ref.Exp.ECAS-052222/2019.

g)

Finançament i consignació pressupostària
El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte, divuit
mil set-cents euros (18.700 €) inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària
5465 33404 22799 del Pressupost Municipal 2020 i en cas de ser prorrogat, dels anys 2021,
2022, 2023 i 24.
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Any

Durada inicial
Durada

Despesa

2020

4mesos

6.233,33 €

2021

8 mesos

12,466,67 €

Eventual pròrroga
Durada

Despesa

4 mesos

6.233,33 €

2022

8 mesos

12,466,67 €

2022

4 mesos

6.233,33 €

2023

8 mesos

12,466,67 €

2023

4 mesos

6.233,33 €

2024

8 mesos

12,466,67 €

El contracte comporta despeses que afecten exercicis comptables futurs.
Al Pressupost de l’exercici 2020 es compta amb suficient consignació per fer front a la
corresponent despesa del contracte.
Els codis DIR3 que s’indicaran a les factures són els següents:
Àrea de Cicles de la vida (Joventut)
Oficina comptable
Òrgan gestor
LA0003834
LA0015581

h)

Unitat tramitadora
LA0015581

Durada del contracte o les dates estimades per a l’inici de l’execució i per a la
finalització
El contracte té una durada d’1 any a comptar des de la seva formalització, que es preveu el
15 de setembre de 2020. El termini d’execució és de 15 de setembre a 30 de juny. Si la data
de formalització del contracte és posterior a l’15 de setembre de 2020, es comptaran 12
mesos des de l’endemà de la formalització del contracte.
Es preveu la possibilitat de prorrogar el contracte fins a un màxim de tres vegades, essent
cada pròrroga d’un any (12 mesos). La durada màxima possible del contracte (durada inicial +
pròrrogues) serà de 4 anys (48 mesos), a comptar des de la data de formalització del
contracte.

i)

Procediment d’adjudicació
L'adjudicació del contracte es realitzarà mitjançant un procediment obert, de conformitat amb
el que estableix l’article 131.2 de la LCSP. L’expedient es tramitarà de forma ordinària, sense
reducció de terminis.
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h)

Clàusules i criteris socials
De conformitat amb el que estableix l’article 1.3 de la LCSP, en tota la contractació pública
s’han d’incorporar de manera transversal i preceptiva criteris socials i mediambientals sempre
que tinguin relació amb l’objecte del contracte.
Es proposa incloure els següents criteris socials:
- Com a element de valoració de les proposicions i ofertes que es presentin, tindran
preferència en l’adjudicació del contracte aquelles presentades per les empreses que tinguin
en la seva plantilla un nombre de treballadors amb discapacitat superior al 2 per 100, sempre
que llurs proposicions igualin en els seus termes a les més avantatjoses des del punt de vista
dels criteris que han de servir de base per l’adjudicació. Si diverses empreses licitadores de
les que hagin empatat quant a la proposició més avantatjosa acrediten que tenen relació
laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al 2 per 100, té preferència
en l’adjudicació del contracte el licitador que disposi del percentatge més alt de treballadors
fixos amb discapacitat a la seva plantilla.
- Com a obligació inherent al contracte, les noves contractacions de personal que l’empresa
adjudicatària del contracte hagi de fer per executar-lo s’han d’efectuar, necessàriament, entre
persones que es trobin en situació legal d’atur i, quan sigui possible, entre col·lectius amb
particulars dificultats d’inserció en el mercat laboral.

El director de Serveis d’infància,
famílies, joventut i gent gran.
Signat digitalment
Alex Monfort per Alex Monfort
Fradera - DNI
Fradera - DNI 37746927V
37746927V Data: 2020.02.04
13:10:46 +01'00'

Àlex Monfort Fradera
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