INFORME JUSTIFICATIU PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DINAMITZACIÓ I
ORGANITZACIÓ COMUNITÀRIA PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE “LES ENERGIES
COMUNITÀRIES QUE MOUEN LA CIUTAT DE BARCELONA”

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
És objecte d’aquest contracte la prestació dels serveis de dinamització, organització i producció
comunitària que han de permetre la execució del projecte LES ENERGIES COMUNITÀRIES
QUE MOUEN LA CIUTAT DE BARCELONA (EC), que es realitza per tal de conèixer,
reconèixer, i interconnectar els projectes comunitaris que mouen la ciutat de Barcelona.
Comporta les següents tasques i activitats descrites en la Clàusula II del Plec de Prescripcions
Tècniques (PPT):
-

Coordinació del projecte (Tasques descrites en el punt 1.1 de la Clàusula II del PPT)
Cerca i acompanyament de projectes comunitaris (Tasques descrites en el punt 1.2
de la Clàusula II del PPT)
Organització de la Trobada anual i de les Jornades de Treball (Tasques descrites
en el punt 1.3 de la Clàusula II del PPT)
Activitats de comunicació (Tasques descrites en el punt 1.4 de la Clàusula II del
PPT)
Sistematització de coneixement i innovació (Tasques descrites en el punt 1.5 de la
Clàusula II del PPT)
Avaluació i retorn del projecte (Tasques descrites en el punt 1.6 de la Clàusula II del
PPT)
Elaboració d’informes (Descrit el punt 2 de la Clàusula II del PPT)

En l’objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractació pública sostenible següents:
 Mesures socials
 Criteri d’adjudicació
- Valoració del preu inferior el 35 % de la puntuació
- Oferta anormalment baixa
 Condicions d’execució
- Pla d’igualtat
- Accessibilitat universal
- Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe
- Comunicació inclusiva
- Igualtat d’oportunitats i no discriminació de persones LGTBI
CPV: 79420000-4 Serveis relacionats amb la gestió
2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE FER EL CONTRACTE
Les ENERGIES COMUNITÀRIES (EC) és un projecte impulsat per l’Ajuntament de Barcelona
que pretén conèixer, reconèixer i interconnectar la gran diversitat de projectes comunitaris
que, impulsats per una gran diversitat d’agents socials, socioeconòmics i institucionals
(col·lectius, entitats, professionals, plataformes, equipaments, serveis, etc.), volen fer de
Barcelona una ciutat més justa socialment i més democràtica.
De forma experimental, la primavera del 2016, es va iniciar com un projecte que vol ser
altament innovador quant a les metodologies de coneixement, reconeixement, impuls,
interconnexió i sistematització de LES ENERGIES COMUNITÀRIES QUE MOUEN LA CIUTAT
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DE BARCELONA. Actualment
porta més de dos anys desenvolupant-se
(http://www.energiescomunitaries.barcelona/). Des del seus inicis s’ha plantejat com un
projecte que havia de ser innovador, en el sentit d’estar obert al canvi en els plantejaments,
estratègies i activitats, pel millor assoliment dels objectius que es planteja. Aquest període de
desenvolupament del projecte ha estat certament de canvis i ha permès l’assaig de
plantejaments i activitats diverses L’experiència acumulada permet identificar principis i
estratègies de treball que caldrà preservar i potenciar, però atenent als objectius que es
persegueixen, serà fonamental mantenir el component experimental i innovador.
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El desenvolupament d’aquest projecte es fonamenta en el Pla Municipal d’Acció Comunitària
1
2018- 2022 , presentat al Plenari Municipal del 23 de març de 2018), per tal de detectar
projectes comunitaris de la ciutat, identificar-los, interrelacionar-los i posar-los en valor.
Pel servei de dinamització i organització comunitària per a l’execució del projecte LES
ENERGIES COMUNITÀRIES, l’Ajuntament de Barcelona no disposa dels recursos humans ni
tècnics necessaris, per la qual cosa es fa necessari el present contracte.
L’àmbit de la gestió d’aquest contracte no es pot dividir per lots, ja que donades les seves
característiques faria l’execució independent de les tasques encarregades excessivament difícil
i més onerosa des del punt de vista tècnic, i la necessitat de coordinar els diferents
contractistes per als diversos lots podria comportar greument el risc de soscavar l’execució
adequada del contracte, i per tant, resultaria ineficient i contraria a l’estalvi.
Atès l’import de licitació i les característiques d’aquest contracte, la tramitació d’aquest
contracte serà ordinària per procediment obert, previst als articles 156 – 158 de la Llei 9/2017,
tot i entenent que no existeix cap restricció d’accés a la licitació, i per tant l’elecció d’aquest
procediment permet la màxima participació i publicitat.
3. CÀLCUL DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE.
El pressupost total de licitació és el de 127.618,04 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 105.469,46 euros, pressupost net, i 22.148,58 euros en concepte d’Impost sobre el
Valor Afegit al tipus 21 per 100.
Aquest pressupost s’ha determinat per la totalitat dels costos de l’objecte del contracte, i els
preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos, i anirà a càrrec als pressupostos
i partida següents:
Any

Econòmic Programa Orgànic

Import net

% IVA

Import IVA

Import total

2019

22719

23182

801

42.187,78 €

21

8.859,43 €

51.047,21 €

2020

22719

23182

801

63.281,68 €

21

13.289,15 €

76.570,83 €

22.148,58 €

127.618,04 €

Import total

105.469,46 €

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra màxima
de preu o cost que poden oferir les empreses licitadores. Si s’excedeix la quantia del
pressupost net l’oferta serà exclosa.
Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual la seva autorització o
realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius Pressupostos
municipals.
El pressupost net desglossat és el següent:
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18-2022_web.pdf
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Costos directes.
Costos salarials

60.284,07 €

Costos d’execució

5.597,26 €

*Despeses producció i coproducció de la Trobada Anual i
les Jornades de Treball

30.000,00 €

TOTAL

95.881,33 €
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Costos indirectes
Despeses generals d’estructura

3.835,25 €

Benefici industrial

5.752,88 €

TOTAL

9.588,13 €

TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes):

105.469,46 €

*Partida fixa a justificar (D’acord amb la clàusula II del PPT, aquesta partida cobrirà les
despeses de producció i coproducció de la Trobada Anual i les Jornades de Treball i estarà
supervisada a les reunions de coordinació del projecte).
L’estimació dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referència el Conveni laboral
d’Acció social amb infants, joves, famílies i altres, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya 7512 de data 7.12.2017 Aquesta indicació no prejutja el conveni laboral que hi sigui
d’aplicació.
Els costos salarials s’han calculat a partir d’una plantilla de persones treballadores que ha
d’executar el contracte amb les següents categories professionals i nombre de persones,
segons s’especifica en el Plec de prescripcions tècniques (PPT):

Perfil

Categoria

Retribució
salarial

Nombre de persones

Coordinador

Llicenciats

23.023,84 €

1

Tècnic/iques

Llicenciats

23.023,84 €

2

Comunicació

Llicenciats

23.023,84 €

1

Personal qualificat*

Personal qualificat

18.239,90 €

3

*Es considera personal qualificat als experts/acadèmics que participaran en les jornades. No
com a personal fixe del contracte.
4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC).
El valor estimat total d’aquest contracte és de 316.408,38 € sense IVA, inclosa la possible
pròrroga de la vigència del contracte i les modificacions.

Any

VE prestació

VE eventuals
pròrrogues

2019
2020
2021
2022
TOTAL

42.187,78 €
63.281,68 €
0,00 €
0,00 €
105.469,46 €

0,00 €
42.187,78 €
105.469,46 €
63.281,68 €
210.938,92 €

VE
modificacions
previstes
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

SUMA
42.187,78 €
105.469,46 €
105.469,46 €
63.281,68 €
316.408,38 €
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5. DURADA DEL CONTRACTE
L’execució del contracte s’iniciarà el dia 1 de setembre de 2019, o a l’endemà de la seva
signatura si fos en data posterior, finalitzarà el 30 de juny de 2020.
Es contempla la possibilitat de pròrroga de fins a 24 mesos més, per períodes anuals. La
finalització del contracte, incloent les eventuals (màximes) pròrrogues, serà el 31 d’agost de
2022. Tot i així, l’activitat del projecte es preveu que es desenvolupi de setembre a juny (10
mesos a l’any), quedant el mesos de juliol i agost com a no actius.
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6. REQUISITS DE CAPACITAT, SOLVÈNCIA TÈCNICA I ECONÒMICA
L’empresa licitadora ha de comptar amb la solvència econòmica i financera i tècnica i
professional mínima següents:
Solvència econòmica i financera:
Donades les característiques i l’import total del contracte es considera adient, ajustat a l’objecte
del contracte i al seu import, exigir una solvència econòmica següent, per tal d’acreditar poder
fer front a les obligacions que adquirirà l’empresa en el moment de realitzar les tasques que es
deriven del present contracte.
 El volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis anteriors a la data de
presentació de les proposicions o en funció de les dates de constitució o d’inici
d’activitats de l’empresa, ha de tenir un valor estimat superior a 110.000,00 € En el cas
de què la data de constitució de l’empresa o d’inici d’activitat sigui inferior a un any
comptat des de la data final de presentació de proposicions, el requeriment s’entendrà
proporcional al període.
Solvència tècnica i professional:
Donades les característiques del contracte, es considera adient que els licitadors puguin
acreditar una solvència tècnica relacionada amb els serveis executats i el personal tècnic.
Serveis executats
L’acreditació dels serveis executats ha de garantir la experiència en el treball en l’àmbit de
processos participatius i de treball comunitari.
L’empresa licitadora ha de declarar com a executat durant l’any de superior execució en el
decurs dels últims tres anys en serveis o treballs de naturalesa igual o similar que els que
constitueixen l’objecte d’aquest contracte ha de ser com a mínim de 55.000,00 euros.
Aquest import ha de justificar la solvència atès la gestió que implica el present contracte.
Compromís d’adscripció
Es considera necessari per la correcta execució del contracte que l’empresa adjudicatària
es comprometi a que el personal adscrit al contracte, d’acord amb els perfils detallats en la
Clàusula IV del PPT, disposin de la següent titulació i experiència professional per tal de
poder desenvolupar de forma òptima les tasques descrites en aquesta mateixa clàusula
(IV.1.1; IV.2.1; IV.3.1):

FUNCIÓ

TITULACIÓ
EXIGIDA
Llicenciatura o grau

EXPERIÈNCIA
PROFESSIONAL
3 anys direcció equips

ACREDITAR
Formació en metodologies
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equivalent
Coordinador

2 anys coordinació projectes
comunitaris en els darrers 5
anys
2 anys treballs en xarxa
comunitari
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Tècnics/ques en
Acció
Llicenciatura o grau
Comunitària/Suport
equivalent
a la gestió del
projecte

Tècnic/a de
comunicació

Llicenciada en
Ciències de la
Comunicació o grau
equivalent

comunitàries reglada o no
reglada

-

Formació en metodologies
comunitàries reglada o no
reglada

2 campanyes en els últims 5
anys

Formació en comunicació
audiovisual i/o on-line,
reglada o no reglada.

L’acreditació de l’experiència professional es farà mitjançant certificació de
vinculació tècnica a projectes.

la

L’experiència que es demana a la funció de coordinador i al tècnic/a de comunicació, es
considera imprescindible pel bon desenvolupament del contracte.

7. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES
La valoració de les proposicions per determinar l’oferta econòmicament més avantatjosa es
realitza utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu.
D’acord amb l’art. 145.2 s’estableixen criteris de valoració que tenen en compte aspectes
d’innovació.
S’estableixen els següents criteris:
Puntuació
màxima

CRITERIS AUTOMÀTICS
Preu ofertat
*L’import del pressupost relatiu a les “Despeses producció i coproducció de
la Trobada Anual i les Jornades de Treball” es fix, no forma part de l’oferta.

30 punts

Millora en el temps d’actualització a la web i les xarxes.

10 punts

Total criteris automàtics

40 punts
Puntuació
màxima

JUDICI DE VALOR
Model d’intervenció i plantejament metodològic general

10 punts

Objectius generals i específics

10 punts

Plantejaments metodològics específics

20 punts

Sistematització i extensió de continguts i aprenentatges

10 punts

Coproducció

10 punts
Total judici de valor

TOTAL

60 punts
100 punts

CRITERIS AUTOMÀTICS
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7.1. Preu ofertat, fins a un màxim de 30 punts
Es defineixen els següents límits per a la consideració d’ofertes, en principi, amb valors
anormals o desproporcionats:
Les ofertes que suposin un diferencial 10 punts per sota de la mitjana aritmètica de les
ofertes presentades pels licitadors.
En cas de presentació d’un únic licitador, seran considerades oferta anormalment baixa les
que suposin un diferencial inferior a 20 punts del pressupost net de licitació.
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En cas de més de 10 i de 20 licitadors, respectivament, aplica el que disposa la Instrucció
de la Gerència Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017
(S1/D/2017-2133) publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny, d’acord amb el nou
redactat publicat a la GM de 05/03/2018.
D’acord amb la previsió de l’article 149.4 LCSP, es rebutjarà l’oferta si es comprova que és
anormalment baixa perquè no compleix les obligacions aplicables en matèria de
subcontractació, ambiental, social o laboral establertes en el Dret de la Unió, en el Dret
Nacional, els convenis col·lectius sectorials vigents o per les disposicions de Dret
internacional enumerades en l’annex V LCSP.
7.2. Millora en el temps d’actualització a la web i les xarxes, fins a un màxim de 10
punts
D’acord amb el que s’estableix a la clàusula II del PPT, l’actualització de les dades al web
del projecte ha de ser mensual. Es valorarà la millora en el temps d’actualització a la web
amb 5 punts.

Actualització informació a la web cada 15 dies

5 punts

Pel que fa a la dinamització de les xarxes socials, tal i com també estableix la clàusula II, es
considera una millora de la prestació la reducció del termini i es valorarà segons el següent
criteri:

Dinamització de les xarxes cada 7 dies

3 punts

Dinamització de les xarxes cada dia

5 punts

Justificació: Es una important millora en el servei la rebaixa en el termini d’actualització de la
informació que ha d’estar disponible a la web i la dinamització de les xarxes socials.

CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR
El projecte de les ENERGIES COMUNITÀRIES requereix metodologia, aplicació de criteris,
sistematització de processos i incorporació de nous elements, de manera que l’element
innovador sigui una part fonamental en el seu desenvolupament. Per aquest motiu la capacitat
d’afrontar el projecte, especificant estratègies i metodologia és un element clau per afrontar el
present contracte.
A tal efecte es proposa la valoració dels elements avaluables mitjançant judici de valor per un
comitè d’experts format per:
NOM I CONGNOMS
Lucas Martínez Chito

CÀRREC - DEPENDÈNCIA
D.S. a les Persones i al Territori del Districte de Nou Barris
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Fina Pidelaserra i Font

Foment de Ciutat Vella

Pilar Lleonart Forradellas

Institut Municipal d’Educació

Mar Valverde López

Oficina del Delegat/da de Protecció de Dades

Les empreses licitadores hauran de presentar un projecte que contingui la estratègia
d’actuació basada en els cinc punts que es descriu tot seguit i que seran la base de la
valoració tècnica.
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L’oferta s’haurà de presentar en format paper i en format pdf.; a través d’un CD o PENDrive. Estarà indexat i amb cada apartat separat i identificable. Podrà contenir fotografies,
gràfiques o altres elements que contribueixin a una millor descripció dels objectius o
metodologies.
El projecte ha d’estar redactat tenint en compte la igualtat de gènere. Aquí s’annexa l’enllaç a la
guia de comunicació inclusiva de l’Ajuntament de Barcelona.
https://ajuntament.barcelona.cat/guia-comunicacio-inclusiva/pdf/guiaInclusiva-ca.pdf
7.3. Model d’intervenció i plantejament metodològic general (fins a 10 punts)
Descripció del marc conceptual i metodològic en el que es sustenta el projecte, tenint en
compte la política de la direcció d’Acció comunitària de l’Ajuntament de Barcelona, i amb
una extensió màxima de 1.500 caràcters. No es tindrà en compte en la valoració cap
element descrit més enllà del límit de caràcters establert.
Aspectes que es valoren

Puntuació
fins a

Si el marc conceptual és coherent i resta alineat amb el marc municipal

4 punts

Si es fa esment a criteris i/o principis operatius per orientar l’acció i la dinamització
comunitària del projecte

3 punts

Si el marc conceptual i metodològic resulta innovadors/enriquidor del marc conceptual i
operatiu municipal per a l’AC

3 punts

Quedaran excloses les propostes que no superin el 40% de la puntuació en aquest apartat
(4 punts)
7.4. Objectius generals i específics (fins a 10 punts)
Detall dels objectius que es planteja assolir al llarg del període de duració del contracte
(màxim de 600 caràcters, no es tindrà en compte en la valoració cap element descrit més
enllà del límit de caràcters establert.)
Aspectes que es valoren
Si l’objectiu general s’avé (és coherent) amb la finalitat del projecte

Puntuació
fins a
2 punts

Si els objectius específics són exhaustius i resulten coherents amb la finalitat del
projecte

4 punts

Si els objectius específics són avaluables i apareixen els indicadors o altres elements
metodològics que garanteixin la factibilitat d’aquesta avaluació.

4 punts

Quedaran excloses les propostes que no superin el 40% de la puntuació en aquest apartat
(4 punts)
7.5. Plantejaments metodològics específics (fins a 20 punts)
Presentació del Marc conceptual i una proposta metodològica específica, , en relació a les
activitats següents: (1)Debat Públic, (2)Debat Metodològic, (3)Territori, (4)Xarxes
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comunitàries, amb una extensió màxima per activitat de 900 caràcters. No es tindrà en
compte en la valoració cap element descrit més enllà del límit de caràcters establert.
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Aspectes que es valoren

Puntuació
fins a

DEBAT PÚBLIC: Si el marc conceptual i la proposta metodològica és especifica, i
coherent amb el plantejament general i els objectius del projecte

5 punts

DEBAT METODOLÒGIC: Si el marc conceptual i proposta metodològica és especifica, i
coherent amb el plantejament general i els objectius del projecte

5 punts

TERRITORI: Si el marc conceptual i proposta metodològica és específica, i coherent
amb el plantejament general i els objectius del projecte

5 punts

XARXES COMUNITÀRIES: Si el marc conceptual i proposta metodològica és
específica, i coherent amb el plantejament general i els objectius del projecte

5 punts

Quedaran excloses les propostes que no superin el 40% de la puntuació en aquest apartat
(8 punts)
7.6. Sistematització i extensió de continguts i aprenentatges (fins a 10 punts)
Estratègia que es proposa per a recollir, ordenar i fer difusió dels continguts i
aprenentatges que generi el projecte, fent indicació de les activitats i eines que es
consideri oportunes. (màxim 900 caràcters. No es tindrà en compte en la valoració cap
element descrit més enllà del límit de caràcters establert.)
Aspectes que es valoren

Puntuació
fins a

Si l’estratègia és coherent i està alineada amb els objectius del projecte

5 punts

Si s’incorpora una estratègia de sistematització i extensió de continguts i
aprenentatges a través de xarxes socials

5 punts

Quedaran excloses les propostes que no superin el 40% de la puntuació en aquest apartat
(4 punts)
7.7. Coproducció (fins a 10 punts)
Estratègia –amb indicació de les activitats i eines que consideri- de coproducció amb agents
comunitaris locals de les activitats a desenvolupar al llarg de projecte. (màxim 900 caràcters.
No es tindrà en compte en la valoració cap element descrit més enllà del límit de caràcters
establert.)
Aspectes que es valoren

Puntuació
fins a

Si l’estratègia és coherent i està alineada amb els objectius del projecte

5 punts

En funció de la quantitat i diversitat d’agents comunitaris identificats a l’estratègia de
coproducció

5 punts

Quedaran excloses les propostes que no superin el 40% de la puntuació en aquest apartat
(4 punts)
8. MESA DE CONTRACTACIÓ
Per part de l’òrgan de contractació es proposa la següent composició de la Mesa:
President: L'Alcaldessa o persona en qui delegui, d'acord amb l'art. 13 de la Carta de
Barcelona.
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Vocals:

Suplents:

1. El/la secretari/ària general

El/la secretari/ària delegat/da

2. L'/la interventor/a general

L’/la interventor/a delegat/da

La Cap de Departament d’Administració de la
Direcció de Planificació i Control, M. Jesús Otal
Loscertales

Sra. Elsa Justes López, , tècnica referent
jurídica del Dep. d’Administració; Sra. Luz
Tomillo Exposito (*), Tècnica de la Direcció; o
Carla Garcia Ramirez (*), Tècnica de la
Direcció.
Sra. Anna Muñoz i Farell, Tècnica de la
Direcció de Serveis d’Acció Comunitària.

Sr. Òscar Rebollo Izquierdo, Director de Serveis
d’Acció Comunitària
Sra. Montserrat Calvo Vallverdú, Cap del
Departament de la Xarxa d’Equipaments de
Proximitat

Sra. Elisabet Bàrbara Sirera Tècnica de la
Direcció de Serveis d’Acció Comunitària.

Actuarà com a secretari de la Mesa un funcionari de la Corporació.
(*) Personal funcionari interí, en cas de no poder assistir la persona funcionària de carrera.
9. GARANTIA DEFINITIVA
L’empresa seleccionada com la millor oferta haurà de constituir una garantia definitiva
consistent en el 5% del preu ofertat, l’IVA exclòs
10.

EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

L’execució del contracte s’iniciarà el dia 1 de setembre de 2019, o a l’endemà de la seva
signatura si fos en data posterior, finalitzarà el 30 de juny de 2020.
Es contempla la possibilitat de pròrroga de fins a 24 mesos més, per períodes anuals. Tot i així,
l’activitat del projecte es preveu que es desenvolupi de setembre a juny (10 mesos a l’any),
quedant el mesos de juliol i agost com a no actius.
El desenvolupament de les activitats es realitzarà a la ciutat de Barcelona.
La trobada anual “La setmana de les energies comunitàries” es realitzarà en un barri o zona de
la ciutat que serà el “territori acollidor” de la mateixa.
El Servei d’Acció Comunitària o, en el seu cas, l’òrgan competent en Acció Comunitària de
l’Ajuntament de Barcelona designarà el territori acollidor de la trobada anual, tal com estableix
la Clàusula II.1 del PPT.
El treball de camp i l’acompanyament a projectes es desenvoluparà a la ciutat de Barcelona.
Per a establir les relacions adequades amb el projecte es requereix un important marge de
flexibilitat horària, ja que per una banda les trobades amb els serveis públics seran
habitualment en horari de matí i/o migdia, mentre que la relació amb entitats pot ser
majoritàriament en horari de tarda/vespre, així com en dissabte.
Les tasques de gestió i de treball intern es realitzaran en els locals de la pròpia empresa, que
també comptarà amb la infraestructura necessària pel desenvolupament de l’encàrrec (material
fungible, ordinadors, projectors, càmeres de vídeo o fotografia, etc.)
Les reunions de coordinació, convocades pel SAC seran habitualment a les oficines municipals.
11.

ABONAMENTS AL CONTRACTISTA

L’empresa contractista ha de presentar la factura corresponent a les prestacions executades
mensualment. La factura, serà revisada i conformada en el termini màxim de deu dies. En cas
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de disconformitat, la factura serà retornada al contractista, atorgant-li un termini màxim de deu
dies a comptar des de l'endemà al de la recepció per efectuar observacions o presentar nova
factura amb les rectificacions escaients.
12.

REVISIÓ DE PREUS

En aquest contracte no es podrà revisar el preu durant la seva durada incloent les pròrrogues.
13.

RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

La persona responsable del contracte serà la Sra. Montserrat Calvo Vallverdú, Cap del
Departament de la Xarxa d’Equipaments de Proximitat mcalvov@bcn.cat.
Per a consultes tècniques, la persona de referència és la Sra. Anna Muñoz i Farell, Tècnica de
la Direcció de Serveis d’Acció Comunitària amunozf@bcn.cat
14.

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA.
14.1. Condicions especials d’execució, de caràcter social:

- Pla d’igualtat

L’empresa contractista, en el termini de deu dies posteriors a la data de formalització
del contracte, ha de presentar a la persona responsable del contracte el Pla d’igualtat
entre homes i dones que serà d’aplicació a les persones que executin el contracte i,
en el cas que no hi estigui legalment obligada a l’elaboració d’aquest pla, ha de
presentar les mesures aplicables per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre
dones i homes en l’àmbit laboral, eliminar estereotips i fomentar una igualtat efectiva i
real entre dones i homes.
Si l’empresa motiva les raons per no poder aportar les mesures d’igualtat en el termini
atorgat rebrà les indicacions, l’ajut i l’assessorament municipal i se li concedirà un nou
termini perquè aporti la informació de les pràctiques requerides. L’incompliment
d’aportació del pla o de les mesures d’igualtat, després de rebre assessorament,
suposarà la imposició d’una penalitat econòmica d’un 1% del preu del contracte, que
s’incrementarà mensualment fins a un màxim del 10% del preu.
S’annexa el Protocol elaborat per el Departament de Transversalitat de Gènere-CIRD
que inclou el procediment d’aplicació de les Clàusules Socials d’Igualtat de Gènere.

- Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe

L’empresa contractista ha d’entregar un pla que detalli les mesures per prevenir,
evitar i eradicar l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, en relació amb el
personal adscrit a l’execució del contracte. Aquestes mesures podran consistir, com a
mínim, en campanyes informatives que detallin què són conductes d’assetjament
sexual o per raó de sexe; accions formatives i la designació de persones de
referència que vetllin per un espai de treball lliure de violències masclistes o per
orientació sexual o identitat de gènere.
S’annexa el Protocol elaborat per el Departament de Transversalitat de Gènere-CIRD
que inclou el procediment d’aplicació de les Clàusules Socials d’Igualtat de Gènere.
En el termini de deu dies posteriors a la formalització del contracte l’empresa
contractista entregarà a la persona responsable del contracte el Pla d’igualtat o
mesures en relació amb les persones treballadores que executen el contracte que ha
d’incloure les mesures per prevenir, evitar i eradicar l’assetjament sexual i
l’assetjament per raó de sexe, d’orientació o de gènere, en relació amb el personal
adscrit a l’execució del contracte. Si l’empresa contractista justifica la impossibilitat
d’aportació del pla o de les mesures, l’Administració municipal ha d’aportar el suport
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suficient perquè pugui dissenyar i aplicar aquestes mesures concretes en el contracte
públic municipal.
L’empresa contractista, abans de la recepció del contracte, ha de lliurar a la persona
responsable del contracte un informe final sobre l’aplicació de les mesures.

- Comunicació inclusiva

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

L’empresa contractista ha de garantir,
- Que en les activitats derivades de l’execució del contracte no s’utilitzen
llenguatge o imatges sexistes, que no atemptin contra la igualtat de les persones
amb diversitat funcional de qualsevol tipus, els drets de la infantesa, o que no
siguin respectuoses amb la cura pel medi ambient, la sostenibilitat i els drets dels
animals.
- L'ús d'una comunicació que no incorri en qualsevol tipus de discriminació per raó
d’orientació i/o identitat sexual, origen, edat, creences, o altres condicions o
circumstàncies personals o socials.
- En les seves comunicacions derivades de l'execució del contracte, evitar
l’exaltació de la violència i fomentar la diversitat cultural, fugint dels estereotips
negatius perpetuadors de prejudicis.
S’annexa el Protocol que inclou el procediment d’aplicació de la Clàusula Social de
Comunicació Inclusiva.

- Igualtat d’oportunitats i no discriminació de persones LGTBi

L’empresa contractista ha d’aportar, en el termini màxim de deu dies posteriors a la
data de formalització del contracte, el protocol o pla d’actuació que aplicarà en
l’execució del contracte per garantir la igualtat d’oportunitats i no-discriminació de les
persones LGTBI, tant si és el cas entre el personal que executa el contracte com
entre les persones destinatàries de la prestació.
Les mesures poden consistir en formació en continguts relacionats amb les
discriminacions que poden patir les persones LGTBI i en el coneixement de la
diversitat pel que fa a l’orientació sexual, la identitat de gènere i l’expressió de gènere.
Si l’empresa justifica la impossibilitat d’entregar en el termini establert el protocol o pla
d’actuació, la persona responsable del contracte podrà atorgar un termini
complementari de deu dies.
L’Ajuntament de Barcelona organitzarà sessions divulgatives en les quals es farà,
amb totes les empreses contractistes de l’Ajuntament i de les empreses del Grup
Municipal, una reflexió general de la implantació de les mesures en els contractes
públics.
L’empresa contractista, abans de la recepció del contracte, ha de lliurar a la persona
responsable del contracte un informe final sobre l’aplicació de les mesures.
L’incompliment d’aquesta condició d’execució contractual es qualifica com molt greu i
comportarà l’adopció de les penalitzacions econòmiques.

14.2. Acreditar la contractació d’una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per un
import de 500.000,00 euros.
15.

MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE.

En aquest contracte es preveuen les següents causes de modificació:
-

Decrement de les sessions d’intercanvi de coneixements i aprenentatges compartits,
jornades i seminaris d’Energies comunitàries a organitzar (màxim 3 sessions anuals).
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Aquest decrement serà d’un 5 % del pressupost del contracte total per cada jornada no
realitzada, fins a un màxim del 15%.

16. RECEPCIÓ I TERMINI DE GARANTIA
El lloc d’entrega del servei objecte del contracte és la Ciutat de Barcelona.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

La constatació de la correcta execució de les prestacions i la seva posterior recepció
s’efectuarà mitjançant acta de conformitat, que s’estendrà dins el termini d’un mes següent al
seu lliurament o realització.
A partir de la data de recepció del contracte el contracte, començarà a córrer el termini de
garantia, que serà de d’un mes, tot d’acord amb la regulació de l’article 210.3 LCSP.
17. SUBCONTRACTACIÓ
L’empresa adjudicatària pot subcontractar amb tercers, fins a un màxim del 50%, la realització
parcial de la prestació amb el compliment dels requisits I obligacions establerts als articles 215 I
216 LSCP.
Les tasques que es podran subcontractar són les que es realitzin per part de coproductors i els
especialistes o acadèmics.
L’àmbit de la gestió d’aquest contracte fa que no es pugui subcontractar cap més activitat, ja
que donades les seves característiques faria l’execució independent de les tasques
excessivament difícil i no garantiria l’adequació de sistematització i metodologia des del punt de
vista tècnic.
18. CESSIÓ
Els drets i obligacions de l’empresa contractista, derivats del contracte, poden ser cedits a un
tercer sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat raó determinant
de l'adjudicació del contracte i que la cessió no comporti una restricció de la competència en el
mercat i es compleixin els requisits establerts a l’apartat 2 de l’article 214 LCSP.
19. DEMORA EN LA PRESTACIONS
No es contemplen penalitzacions diferents a la proporció diària de 0.60 euros/ 1.000 euros
20. RESPONSABILITAT EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
No es preveuen faltes i sancions diferents a les previstes legalment
21. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
Les establertes per la llei.

Per tot això,
ES SOL.LICITA que s’iniciïn els tràmits oportuns per tal d’iniciar la contractació que té per
objecte la contractació del servei de dinamització i organització comunitària per la gestió del
projecte “les energies comunitàries que mouen la ciutat de Barcelona” mitjançant procediment
obert ordinari per un import màxim de 127.618,04 €, IVA inclòs.
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MODEL OFERTA (SOBRE 2)
El

Sr./la

Sra.

....................................................................................................................,

domiciliat/ada a ... carrer ... núm. ... , amb DNI/NIF núm. ................................................, major
d'edat, en nom propi, o en representació de l'empresa ................................... amb domicili a
............................................., carrer .......................................... núm. ..., amb l’adreça de correu
electrònic

següent

per

rebre

.....................................................................

les

comunicacions

electròniques

(@)

assabentat/ada de les condicions exigides per

optar a l’adjudicació del contracte núm. 19001357, que té per objecte la Contractació dels

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

serveis de dinamització, organització i producció comunitària que han de permetre l’execució
del projecte “les energies comunitàries que mouen la ciutat de Barcelona”, expedient núm.
404/19, es compromet a realitzar-lo amb subjecció al plec de clàusules administratives
particulars i al de prescripcions tècniques, i pel preu de ........... euros (en lletres i xifres), amb el
desglossament següent:
7.1.- Oferta econòmica, fins a un màxim de 30 punts:

Costos directes
Costos salarials
Costos d’execució
Despeses producció i coproducció de la Trobada Anual i
les Jornades de Treball

30.000,00 €*

TOTAL Costos directes (A)
Costos indirectes
Despeses generals d’estructura
Benefici industrial
TOTAL Costos indirectes (B)
TOTAL DE COSTOS (A + B = C):
% IVA
Preu IVA (D)
Import total del contracte (C + D)
* L’import relatiu a les “Despeses producció i coproducció de la Trobada Anual i les Jornades
de Treball” és fix, no forma part de l’oferta.
7.2. Millora en el temps d’actualització a la web i les xarxes
socials, fins a un màxim de 10 punts

Puntuació

Actualització informació a la web cada 15 dies

5 punts

Dinamització de les xarxes cada 7 dies

3 punts

Dinamització de les xarxes cada dia

5 punts
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Igualment, declara sota la seva responsabilitat que reuneix totes i cadascuna de les condicions
exigides per contractar amb l'Administració i no està incorregut en cap prohibició de contractar
legalment establerta.
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(Lloc, data i signatura)
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