Núm Exp: CCM 130/2022
Servei: PLA IMMIGRACIÓ

DECRET
Per a iniciar expedient de contractació per a la licitació del Servei “Sostre 360”, mitjançant
tramitació anticipada.
Antecedents
La Directora de Equitat i Acció Social, conjuntament amb la Gerent del Consell Comarcal del
Maresme, en data 4 d’abril de 2022, han emès memòria justificativa per iniciar expedient per
a la licitació del contracte del Servei “Sostre 360”, mitjançant tramitació anticipada, que
consta a l’expedient.
Fonaments Jurídics
L’objecte d’aquest contracte és la prestació del servei d’atenció a joves que viuen una
situació de vulnerabilitat al carrer o es troben sense llar, consistent en el suport
socioeducatiu, manutenció i cobertura de necessitats habitacionals “PROJECTE
SOSTRE 360”.
El “Projecte Sostre 360º” inclou dues prestacions:
-

Atenció socioeducativa i acompanyament a joves sense llar d’entre 18 i 25 anys. Dins
de l’acompanyament socioeducatiu i d’acord amb els objectius plantejats en el
projecte s’haurà d’oferir una mínima formació encaminada a millorar les seves
condicions d’accés al món laboral.

-

Manutenció dels joves per cobrir les despeses habitacionals, d’alimentació, roba,
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transport, tràmits i qualsevol altra despesa necessària per atendre les persones.
Aquest projecte Sostre 360 es va iniciar al febrer del 2021 a través d’un contracte
d’emergència amb finalització el 31 de desembre del 2021. Ha estat subvencionat per la
Generalitat de Catalunya al 100% durant l’any 2021 i s’ha desenvolupat a dos municipis de
la comarca: Arenys de Mar i Canet de Mar. La continuïtat del projecte ve garantida a través
del contracte programa 2022-2025, que està pendent de formalització i que, en principi per
l’exercici 2022, presenta canvis a nivell tècnic però preveu encara el finançament al 100%.
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A partir del exercici 2023 es treballa amb el supòsit de finançament del 66% per part de la
Generalitat de Catalunya en la contractació del personal tècnic i el 100% en la manutenció.
És, per tant, un contracte condicionat a la signatura del Contracte Programa amb el
Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, així com al finançament que en
ell s’estableixi. Si, efectivament, es confirma el finançament en la contractació del personal
tècnic del 66% a partir del 2023, l’aportació restant (34%) l’hauran de finançar els
Ajuntaments de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials. Si no es produeix aquest finançament no
s’executarà la prorroga del contracte
S’atendran, com a màxim, 2 grups de joves, constituït cadascun d’ells per un màxim de 15
joves, és a dir, el nombre total de joves que es poden atendre són 30 simultàniament; en el
cas de que un jove es doni de baixa del projecte la seva plaça podrà ser substituïda per un
altre jove.
Actualment desconeixem si el finançament del contracte programa 2022-2025 per l’exercici
2022 permetrà fer l’atenció d’1 o 2 grups de joves (màxim 15 joves per grup), pel que els
plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques relatius a la present licitació
contemplen els dos escenaris, i els licitadors presentaran les seves ofertes diferenciant
cadascuna de les dues opcions (1 o 2 grups de joves).
En el moment que el Consell Comarcal del Maresme disposi d’aquesta informació, realitzarà
la corresponent publicació al perfil del contractant, a efectes d’informar als licitadors.
No obstant, en cas de no disposar el Consell Comarcal del Maresme d’aquesta informació a
l’arribada del moment de presentació d’ofertes dels licitadors o, en cas de no haver tingut
coneixement d’aquesta informació els licitadors amb caràcter previ a la presentació de les
seves ofertes, aquests presentaran oferta per les dues tipologies de servei (amb 1 o 2 grups
de joves) diferenciant en cada cas a quina tipologia va referida la seva oferta, i en el seu
moment, es tindrà en consideració només la part de l’oferta relativa al tipus de servei que

Damià del Clot i Trias

Signatura 1 de 1

04/04/2022 President

efectivament, en base al contracte programa referit, es pugui portar a terme.
La necessitat que es pretén satisfer amb la contractació del servei és la de facilitar suport
socioeducatiu, acompanyament i manutenció a joves que viuen una situació de vulnerabilitat
al carrer o es troben sense llar i que presenten unes característiques diferenciades dels
adults que es troben sense llar.
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Així, la necessitat per part del Consell Comarcal del Maresme de comptar amb aquest servei
resta degudament justificada, donant compliment al que preveu l’article 116 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP).
En aquest sentit, l’objecte de la present licitació resulta idoni per satisfer les necessitats
exposades.
Es procedeix a l’externalització del servei, en base a l’article 30.3 de la LCSP, atesa la manca
d’elements materials i personals suficients i propis del Consell Comarcal del Maresme per
dur-lo a terme.
El codi CPV d’aquest contracte d’acord amb el Reglament CE 213/2008 de la Comissió, de 28
de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del Parlament
europeu i el Consell pel qual s’aprova el vocabulari comú dels contractes públics (CPV), i les
Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament europeu i el Consell sobre els
procediments dels contractes públics, pel que fa referència a la revisió del CPV, és:

Codi: 85311000-2

Descripció: Serveis d’assistència social amb allotjament

De conformitat amb el que estableixen els articles 19 i 22 de la LCSP, el present contracte no
està subjecte a regulació harmonitzada.
L’article 22.1.c) de la LCSP preveu que es troben sotmesos a regulació harmonitzada els
contractes de serveis quin valor estimat sigui igual o superior a: “c) 750.000 euros, quan es
tracti de contractes que tinguin per objecte els serveis socials i altres serveis específics que
enumera l’annex IV.”
El present contracte, amb el codi CPV 853110002-2, es troba recollit a l’annex IV esmentat,
concretament a l’apartat “Serveis socials i de salut i serveis connexos”, pel que el llindar per
trobar-se sotmès a regulació harmonitzada, com s’ha esmentat anteriorment, la LCSP el fixa
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en 750.000 €.
La present contractació, que es tramitarà de forma ordinària i no està subjecta a regulació
harmonitzada, es durà a terme mitjançant procediment obert, en el que tot empresari
interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del
contracte amb els licitadors.
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Contra els actes dictats en el decurs d’aquest procediment, els interessats podran interposar
el recurs especial en matèria de contractació regulat als articles 44 i següents de la LCSP.
En virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la LCSP,
l’adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació sobre
la base de la millor relació qualitat-preu.
La present contractació es tramita com una contractació anticipada, de les previstes a la
Disposició Addicional Tercera, apartat segon, de la LCSP, pel que l’adjudicació del contracte
estarà condicionada a la signatura del Contracte Programa amb el Departament de Drets
Socials de la Generalitat de Catalunya, essent que el seu finançament prové del Contracte
Programa esmentat.
El contracte tindrà una durada màxima de 7 mesos, a comptar des del dia 1 de juny de
2022, o en el cas en que el contracte es formalitzi amb posterioritat a aquesta data, les
prestacions objecte del contracte començaran al dia següent de la seva formalització, essent
que si l’execució del contracte s’inicia amb posterioritat al dia 1 de juny, la seva finalització
serà de igual forma, el 31 de desembre de 2022.
El contracte serà prorrogable de forma expressa, per dos períodes addicionals de 7 mesos
cadascun, sense que la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de
21 mesos.
En cas que l’òrgan de contractació acordi la pròrroga del contracte, aquesta serà obligatòria
pel contractista, de conformitat amb el que estableix l’article 29.2 del LCSP, quan aquesta se
li hagi comunicat amb una antelació mínima de 2 mesos a la seva finalització.
De conformitat amb l’article 7.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, aquest contracte compleix amb els principis
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
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L’article 73 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
General del la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP) en relació a
l’article 116 de la LCSP preveu que els expedients de contractació s’inicien per l’òrgan de
contractació.
Segons preveu la Disposició Addicional Segona de la LCSP, l’òrgan de contractació en aquest
supòsit seria el President del Consell Comarcal del Maresme, no obstant, a la vista de la
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Comarcal del Maresme a favor de la Comissió Permanent del Ple mitjançant Decret de
President 183/2020 de data 3 de març de 2020, publicat al DOGC número 8081 en data 10 de
març de 2020 i al BOPB número CVE 2020007859 de data 11 de març de 2020, l’òrgan de
contractació competent en relació a l’expedient de contractació que es proposa iniciar serà la
Comissió Permanent del Ple.
No obstant, atès que interessa al Consell Comarcal iniciar el present expedient de
contractació, així com tramitar la licitació que pel present s’incoa, en el termini de temps més
breu possible, essent que la seva vigència inicial finalitzarà el dia 31 de desembre de 2022,
independentment de quan s’iniciï, es considera escaient avocar, per al present tràmit, la
delegació de competències en matèria de contractació efectuada en el seu dia a favor de la
Comissió Permanent del Ple,
És per tot el que s’ha exposat que,
RESOLC
PRIMER.- AVOCAR, únicament per al present tràmit i als efectes previstos a l’art. 10 de la
Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, de règim jurídic del sector
públic, la delegació de competències en matèria de contractació efectuada pel President del
Consell Comarcal del Maresme a favor de la Comissió Permanent del Ple mitjançant Decret de
President 183/2020 de data 3 de març de 2020, publicat al DOGC número 8081, en data 10
de març de 2020, i al BOPB número CVE 2020007859, de data 11 de març de 2020.
SEGON.- INICIAR UN EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ per la licitació del Servei
“Projecte Sostre 360”, amb els dos possibles escenaris contemplats, considerant que la
prestació del servei per un grup de 15 joves o per 2 grups de 15 joves, es concretarà en
funció del finançament previst al Contracte Programa establert pel Departament de Drets
Socials (DSO) de la Generalitat de Catalunya que es troba pendent de formalització, per una
durada màxima de 7 mesos, des del dia 1 de juny de 2022 o, des del dia següent al de la
formalització del contracte, si aquesta resulta posterior al dia 1 de juny de 2022 i fins al dia
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31 de desembre de 2022, amb la possibilitat de pròrroga per dos períodes de 7 mesos
addicionals, sense que la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir
de 21 mensualitats.
TERCER.- TRAMITAR DE FORMA ANTICIPADA la contractació proposada, atès que es
troba condicionada a l’aprovació del finançament per part del Departament de Drets Socials
(DSO) de la Generalitat de Catalunya, a través de la signatura del Contracte Programa i, en
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conseqüència, tenint en compte que l’adjudicació restarà sotmesa a la condició suspensiva
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de l’efectiva consolidació dels recursos que han de finançar el contracte, en el moment
escaient, RESERVAR EL CRÈDIT NECESSARI per fer front a la despesa prevista per la
contractació

proposada,

segons

correspongui,

en

base

als

dos

possibles

escenaris

contemplats:
En cas que el Contracte Programa de la Generalitat de Catalunya pels exercicis 2022-2025
atorgui un finançament suficient per atendre a dos grups de 15 joves, la despesa màxima
prevista per la present contractació serà de CENT NORANTA-QUATRE MIL VUIT-CENTS
CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS (194.856,34 €), IVA
exempt, segons el següent detall:
Anualitat

Període

Aplicació

Import

Pressupostària
2022

1

juny

–

31

A determinar

194.856,34 €

desembre 2022
En cas que el Contracte Programa de la Generalitat de Catalunya pels exercicis 2022-2025
atorgui un finançament per atendre només a un grup de 15 joves com a màxim, la despesa
màxima prevista per la present contractació serà de NORANTA-SET MIL QUATRE-CENTS
VINT-I-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS (97.428,18 €), IVA exempt, segons el
següent detall:
Anualitat

Període

2022

1

Aplicació

Import

Pressupostària
juny

–

31

A determinar

97.428,18 €

desembre 2022
QUART.- DONAR COMPTE de la present resolució a la Comissió Permanent del Ple, a
efectes del seu coneixement.
CINQUÈ.- PUBLICAR la present resolució en el perfil del contractant de la corporació en els
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termes previstos a l’article 63.4 de la LCSP
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