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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE-NECESSITAT
L’objecte del contracte és la prestació de l’atenció especialitzada al col·lectiu LGBTI+ de

63.3a) la ciutat de Reus, així com al l’entorn sociofamiliar i l’atenció a la diversitat sexual i de
116.1

gènere en l’àmbit comunitari. Aquest servei s’ofereix des del Punt d’Atenció a la

116.4e Diversitat Sexual (PADS) que recull el Departament de Polítiques d’Igualtat de Gènere
)

dins la Regidoria de Participació, Bon Govern i Serveis Generals de l’Ajuntament de Reus.
Aquest contracte s’origina per tal de donar resposta a la Llei 11/2014, del 10 d’octubre
per garantir el dret de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. On es regula l’oferiment a la ciutadania d’un Servei
d’Atenció Integral per a persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de partir una
discriminació o violència per LGTBIfòbia , amb la finalitat de donar respostes adequades,
àgils i properes d’acord amb les necessitats d’aquestes persones.

LCSP

INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS (SERVEIS)

63.3

Degut a la característiques i requisits que implica el desenvolupament de la Llei

a)

11/2014, del 10 d’octubre per garantir el dret de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i

116.4f intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, es justifica la necessitat
)

d'externalitzar el servei per la impossibilitat d'executar-lo amb mitjans propis.

LCSP

CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT

115

No procedeix

LCSP

RESPONSABLE DEL CONTRACTE

62

La tècnica de Polítiques d’Igualtat de Gènere.

LCSP

OBJECTE

99

La persona que presti el servei ha de participar, si s’escau, dels serveis i protocols de
coordinació i en xarxa segons indicació del contracte però en cap cas serà part de l’equip
estructural del servei.

Les funcions a desenvolupar son les següents:
- Atenció individual i grupal per a les persones LGBTI i aquelles que s’adrecin per
qüestions de diversitat sexual, orientació sexual i identitat o expressió de gènere.
- Donar una atenció de qualitat a les persones LGBTI fent un acompanyament eficient
pel coneixement dels recursos específics.
- Sensibilitzar a la població del municipi de l’existència de persones LGBTI, mitjançant la
difusió del servei (xerrades, activitats, projectes)
- Assessorament, informació i recursos LGBTI als diferents serveis i equipaments de la
població i als diferents serveis i equipaments educatius municipals .
- Impartir formació i o tallers als diferents serveis i equipaments educatius municipals.
- Participació en la celebració/commemoració dels dies internacionals corresponents.
L’empresa adjudicatària està obligada a donar compliment a les mesures que es decretin
en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de
Covid-19. Així mateix, és la responsable de garantir i dispensar els equips de seguretat
que siguin necessaris, seguint les instruccions de seguretat, per el normal funcionament
del servei.
LCSP

LOTS

99

No es considera adequada la divisió en lots de l'objecte del contracte ja que el fet de

116.4g realitzar conjuntament les diverses prestacions del contracte en facilita la seva correcta
)

execució i el seu control per l'òrgan de contractació, de conformitat amb l’article 99.3 de
la LCSP. Atès que es tracta d'un únic servei en que les diferents prestacions formen part
d’una unitat d’acció, no és procedent dividir en lots.

LCSP

CODI CPV (Vocabulari comú de contractes públics)

2.4

98200000-5 - Serveis d'assessorament en igualtat d'oportunitats.

LCSP

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

124,12 S’adjunta com a document annex.
5
126,12
7

LCSP

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

116.1

D'acord amb la llei 15/99 del 13 de desembre de protecció de dades de caràcter
personal, aquestes s’inclouran en el corresponent fitxer, el qual és responsabilitat de
l’ajuntament de Reus. La finalitat de la recollida de les dades és la gestió de les
sol·licituds i el destinatari de la informació es l’ajuntament de Reus.

LCSP

DURADA

29

La durada inicial del contracte serà de dos (2) anys.
Aquest contracte es podrà prorrogar per dues anualitats més, any per any. La durada
total del contracte, incloses les pròrrogues, no podrà excedir els quatre (4) anys.

LCSP

SUBROGACIÓ EN CONTRACTES DE TREBALL

130

No procedeix.

LCSP

FINANÇAMENT

116.3

Aquest servei està cofinançat pel pressupost del Departament de Polítiques d’Igualtat de

117

Gènere de l’Ajuntament de Reus amb càrrec a la partida pressupostària 31037-23208-

DA3ª

22799 i per la Generalitat de Catalunya dins la fitxa 38 del Contracte signat amb el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Departament de Drets Socials) de la
Generalitat de Catalunya.

LCSP

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

100

L'Ajuntament no resta obligat a exhaurir l’esmentat import si les factures, un cop
finalitzat el contracte, ascendeixen a una quantitat inferior a la inicialment prevista.
El sistema de determinació del preu es per preu/hora.
S’estableix un preu/hora del servei de sortida de 45,50 euros/hora IVA exempt.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta l’esmentat preu/hora. Si el
preu ofertat fos superior, el licitador quedara exclòs de la licitació.
El servei s’estima en 7 hores mensuals, sent un total de 77 hores anuals.
El pressupost base de licitació contempla els costos directes i indirectes del servei:
assegurança, responsabilitat civil i altres despeses de gestió.
Aquest preu és producte de la consulta de diferents licitacions similars publicades
aquests darrers anys amb el mateix objecte de contractació.

LCSP

VALOR ESTIMAT

101

El valor estimat del contracte és el que es detalla en el quadre següent per tota la

116.4d possible durada del contracte, i les possibles modificacions contractuals.
)

La modificació del contracte es podrà donar en el cas d’un augment de les persones
usuàries que podrà arribar fins al 20%.

Durada inicial

Modificacions

Pròrroga

Pròrroga

(2 anys)
7.007
€

previstes (20%) (1 any)
1.401,40 €
3.503,50

(1any)
3.503,50

(3.503,50 €/any) (700,70 €/any)
LCSP

REVISIÓ DELS PREUS

103

No procedeix.

LCSP

PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ

€

Total
€

15.415,40 €

(3.503,50 €/any) (3.503,50 €/any)

116.4a El procediment d'adjudicació és Obert simplificat.
)
131
LCSP

TRAMITACIÓ

116,11 Ordinària.
7
119
120
LCSP

CONTRACTE RESERVAT

DA.4ª

No és un contracte reservat.

LCSP

HABILITACIÓ PROFESSIONAL

65.2

Els professionals adscrits al servei han d’estar en possessió de la titulació de llicenciatura
o Grau en Psicologia, Treball Social o Educació Social.

LCSP

SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA

74

D’acord amb l’article 159.6 b) de la LCSP s’eximeix als licitadors d’acreditar

87

documentalment la solvència econòmica i financera, tanmateix els licitadors hauran de

116.4c complir les següents condicions:
)

Assegurança d’indemnització per riscos professionals vigent fins a la finalització del
termini de presentació d’ofertes, per import no inferior al valor estimat del contracte, així
com aportar el compromís vinculant de renovació o pròrroga que garanteixi el
manteniment de la seva cobertura durant tota l’execució del contracte.
Aquest requisit s’entendrà complert pels licitadors o licitadores que incloguin en la seva
oferta un compromís vinculant de subscripció, en cas de resultar adjudicataris, de
l’assegurança exigida. Aquest compromís s’haurà de fer efectiu dins del termini dels deu
dies hàbils al que es refereix l’article 150.2 de LCSP (requeriment previ a l’adjudicació).
L’acreditació d’aquest requisit es farà mitjançant certificat emès per la companyia
asseguradora, en el qual constin els imports i riscos assegurats, i la data de venciment de
l’assegurança, i mitjançant el compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació
de l’assegurança, en els casos en que procedeixi.

LCSP

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL

74

D’acord amb l’article 159.6 b) de la LCSP s’eximeix als licitadors d’acreditar

88,89, documentalment la solvència tècnica o professional.
90

S'acreditarà que les persones que s'adscriguin a l'execució del servei tinguin la titulació

116.4c requerida.
)

A més d'estar en possessió de la titulació necessària, ha de disposar de formació
específica en l'aplicació de la perspectiva de gènere, sexualitat i en violència LGBTIfòbica
i experiència demostrable, en els últims tres anys com a màxim; i haver realitzat tasques
d’assessorament en un punt d’atenció al col·lectiu LGBTI+ / SAI.

LCSP

CLASSIFICACIÓ

74, 77 No existeix classificació orientativa.
116.4b
)
LCSP

VARIANTS

142

No procedeix.

LCSP

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

116.4c Els criteris d'adjudicació es basaran en la proposició econòmicament mes avantatjosa. Es
)

procedira a la seva valoració fins a un màxim de 100 punts, derivada del resultat dels

145,14 punts obtinguts en els aspectes següents:
6

A.- Millora preu/hora (fins a 25 punts).
Els licitadors han de fer una oferta del preu/hora del servei objecte del contracte igual o
inferior a 45,50 €/h de sortida
Preu /hora del servei mes baix
A= 25 x -----------------------------------------------------------Preu/hora del servei a valorar
B) Criteris amb valoració automàtica ( fins un màxim de 75 punts)
•

B.1. Formació en diversitat sexual i de genere del personal adscrit a l'execució del
contracte (caldrà aportar copia del títol o certificat acreditatiu de superació) (fins
un màxim de 25 punts)
◦ Cursos de mes de 20 hores: indiqueu nom del curs, any, i entitat
organitzadora (per cada curs es donaran 3 punts, amb un màxim de 5
cursos)- fins un màxim de 15 punts◦ Cursos de menys de 20 hores: indiqueu nom del curs, any, i entitat
organitzadora ( per cada curs es donaran 1,4 punts amb un màxim de 5
cursos) – fins un màxim de 7 punts◦ Participació en jornades i /o seminaris: indiqueu nom del curs, any, i entitat
organitzadora – 3 puntsL'excés en numero de projectes que superi la puntuació màxima farà que
s'obtingui la màxima puntuació, 25 punts.

•

B.2. Experiència en acompanyament individual i/o grupal a persones LGBTI, del
personal adscrit a l'execució del contracte (caldrà aportar certificats que acreditin
aquesta experiència i una declaració responsable de la persona adscrita al servei)
( fins un màxim de 25 punts)
◦ De 2 a 3 anys d'experiència – 15 punts◦ De 3 a 5 anys d'experiència – 20 punts◦ Mes de 5 anys d'experiència – 25 puntsL'excés en numero de projectes que superi la puntuació màxima farà que
s'obtingui la màxima puntuació, 25 punts.

•

B.3. Formació en educació sexual,del personal adscrit a l'execució del contracte
( caldrà aportar copia del títol o certificat acreditatiu de superació)( fins un
màxim de 12 punts)
◦ Cursos de més de 20 hores: indiqueu nom del curs, any, i entitat
organitzadora (per cada curs es donaran 2 punts, amb un màxim de 3
cursos)- fins un màxim de 6 punts◦ Cursos de menys de 20 hores: indiqueu nom del curs, any, i entitat
organitzadora ( per cada curs es donaran 2 punts amb un màxim de 2 cursos)
– fins un màxim de 4 punts◦ Participació en jornades i /o seminaris: indiqueu nom del curs, any, i entitat
organitzadora – 2 puntsL'excés en numero de projectes que superi la puntuació màxima farà que
s'obtingui la màxima puntuació, 12 punts.

•

B.4. Menor temps de resposta per a les atencions d’urgència ( fins un màxim de
13 punts)
◦ més de 5 hores – 0 punts ◦ entre 3 i 5 hores - 4 punts ◦ entre 2 i 3 hores – 6 punts ◦ entre 1 i 2 hores – 8 punts ◦ menys d’1 hora – 13 punts -

LCSP

COMITÈ D’EXPERTS-ORGANISME TÈCNIC ESPECIALITZAT

146.2

No requereix.

b)
LCSP

MODIFICACIONS DEL CONTRACTE

203

D’acord amb les previsions dels articles 203 i següents LCSP, perfeccionat el contracte,

204

l'òrgan de contractació el podrà modificar per les causes que seguidament s’indiquen. En
cap cas l’import total de les modificacions pot incrementar mes del 20 % del preu inicial
del contracte, tot d’acord amb les previsions de l’article 204 LCSP.

La modificació requerira informe previ del responsable del contracte.
Son causes de modificació:
- Augment del nombre de demandes d'atenció.
- Augment del nombre de sessions existents per raons de servei.
- Inclusió d’algun servei no previst
Tal i com estableix la disposició addicional trenta-tresena de la LCSP, en cas que, dins de
la vigència del contracte, les necessitats reals siguin superiors a les estimades
inicialment, es podrà modificar el contracte en els termes que estableix l’article 204 de la
LCSP. La modificació es tramitara abans que s’esgoti el pressupost màxim aprovat
inicialment.
Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205.2 i
206 LCSP en les condicions i requisits establerts legalment.
El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència al contractista i, si escau,
del redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en
document administratiu.
LCSP

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ

116.4c D’acord amb l’article 202 i 217 LCSP, s’estableixen les següents condicions especials
)

d’execució:

122.2

- L'empresa contractista està obligada a complir les disposicions vigents en matèria

202

laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball i d'integració laboral, en

217.1

particular:
a) amb les condicions laborals reconegudes en els convenis col·lectius, pactes o acords
d'empresa o contractes laborals que siguin d'aplicació.
b) Mantenir la plantilla de treballadors i treballadores mínima adscrits a l'execució del
contracte i descrita en el plec de prescripcions tècniques, bé com a conseqüència de la
subrogació de treballadors en qualsevol de les seves modalitats, bé per la definició de
les condicions exigides per l'òrgan gestor per la prestació del servei, sense que
procedeixi suspensió o extinció dels contractes de treball de la plantilla llevat les
suspensions o extincions conseqüència de la voluntat de la persona treballadora i
d'acomiadaments disciplinaris.
c) Durant tot el període d'execució del contracte, a no minorar unilateralment les
condicions de treball que, en matèria de jornada i salari, i en els termes analitzats, així
com a qualsevol millora sobre la legislació laboral bàsica aplicable que correspongui en
cada moment a les persones treballadores adscrites al contracte en funció del conveni
col·lectiu que resulti d'aplicació al presentar-se l'oferta, llevat acord explícit entre

empresa i la representació dels treballadors.
d) Tenir a disposició documentació complerta i verificable sobre els treballadors i
treballadores empleats, a presentar-la a l'òrgan de contractació d'acord amb el que
s'estableix en aquest plec o quan aquest ho requereixi i a advertir a les persones
treballadores sobre la possibilitat d'una inspecció per part de dit òrgan.
e) Comprovació dels pagaments a subcontractistes: L’estricte compliment dels
pagaments dels contractistes a l'adjudicatària serà acreditat mitjançant la presentació
d’una relació detallada d’aquells subcontractistes o subministradors que participin en el
contracte, juntament amb aquells que tinguin relació directa amb el termini de
pagament. A aquest efecte el contractista haurà d’aportar, en el moment que els sigui
requerit pel Responsable del contracte, el justificant del pagament a subcontractistes per
al control del compliment dels terminis de pagament establerts a l’article 216 de la Llei
3/2004 de 29 de desembre de mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.
Aquestes condicions especials d'execució del contracte es consideren obligacions
contractuals essencials.
LCSP

PENALITATS ESPECÍFIQUES

76.2

S'estableix el següent règim genèric de penalitzacions:

192.1

A) Tipificació d’incompliments

193.3

Els incompliments en què pot incórrer l’adjudicatari en la prestació dels treballs es

202.3

qualificaran com a lleus, greus i molt greus, segons el quadre següent:
1.- Incompliments lleus:
a) L’omissió del deure de comunicar situacions contràries a la correcta prestació del
treball contractat.
b) La falta de respecte al públic, als inspectors dels serveis municipals o als agents de
l'autoritat.
c) En general, tot incompliment de les obligacions que deriven del plec tècnic i no
recollit en els apartats següents, sempre que el perjudici ocasionat pugui conceptuar-se
com a lleu.
2.- Incompliments greus:
a) La manca dels elements de seguretat necessaris per a la prestació del treball
encarregat.
b) L’incompliment dels terminis parcials, establerts per a la realització dels treballs.
c) La modificació del servei, sense causa justificada i sense notificació prèvia.
d) Incompliment dels acords o decisions de l'Ajuntament, sobre variació de detall que

no impliquin major despesa per a l’adjudicatari.
e) La realització de tres incompliments lleus.
f) La falsedat de la informació que faciliti a l’Ajuntament.
g) La insuficiència de personal i/o qualificació professional inferior a l’ofert.
h) La inexistència de mitjans tècnics o personals especificats a l’oferta, o la manca
d’operativitat d’aquests.
i) Qualsevol altre incompliment del contracte que causi un perjudici greu al servei.
3.- Incompliments molt greus:
a) La desobediència reiterada a les ordres escrites de l'Ajuntament, relatives a la
prestació del servei. Per reiteració s’entendrà l'incompliment de tres o més ordres.
b) L'incompliment de les obligacions laborals, de Seguretat Social i de seguretat i salut
en el treball del personal adscrit al servei.
c) Paralització o interrupcions no justificades en la prestació del servei.
d) Frau en la forma de realitzar el servei.
e) La realització de tres incompliments greus.
f) La persistència en la manca de mitjans personals o materials per a la prestació del
servei.
g) Qualsevol altre incompliment del contracte que causi un perjudici molt greu al servei.
B) Quantificació de les penalitats
Els incompliments es penalitzaran, excepte per aquelles que tenen una penalitat
específica, de la manera següent:
•

Els lleus, amb import de 30,00 euros fins a 300,00 euros.

•

Els greus, amb import de 300,01 euros fins a 600,00 euros.

•

Els molt greus, amb import de 600,01 euros fins a 1.500,00 euros, sens perjudici
d’acordar també la resolució del contracte.

L'Ajuntament determinarà la penalitat adequada per a cada tipus d’incompliment, les
quals es graduaran d’acord amb els següents criteris:
a) Intencionalitat.
b) La pertorbació que pugui produir en el normal funcionament de l'Administració i en
general a l’interès públic.
c) La reincidència en la comissió d'incompliments.
d) La negligència, o actitud culposa de l’adjudicatari.
C) Expedient previ
Les penalitats s'imposaran, prèvia la instrucció del corresponent expedient, amb
audiència a l'interessat. L’expedient, s’incoarà a proposta dels Serveis Municipals per

pròpia iniciativa o per denúncies rebudes. En l'esmentat expedient es donarà audiència a
l’adjudicatari, es practicarà la informació i prova necessària per la justificació dels fets i
s’observaran les garanties jurídiques administratives prescrites per la normativa de
Procediment Administratiu i la resta de disposicions aplicables.
D) Penalitats
Totes les penalitats se satisfaran deduint-les de les factures, o sobre la garantia definitiva,
en el seu cas.

LCSP

CAUSES DE RESOLUCIÓ

211.1f És causa de resolució, l'incompliment les previstes en LCSP.
)
LCSP

CESSIÓ DEL CONTRACTE

214

S'admet la cessió d’aquest contracte.

LCSP

SUBCONTRACTACIÓ

215

S’admet sempre que aquesta compleixi els requisits especificats en l’apartat de criteris

DA 51 d’adjudicació.

LCSP

REPERCUSSIONS ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE

DA 3.3 Es tracta d’una despesa corrent i de funcionament del servei vinculada a la fitxa 38 del
Contracte Programa signat amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
(Departament de Drets Socials) de la Generalitat de Catalunya. S’ha efectuat el càlcul de
la licitació per poder donar garanties del compliment dels principis indicats, ja que és
una despesa de caràcter corrent i ordinari i de funcionament de serveis.

Montserrat Flores Juanpere
Regidora de Participació, Bon Govern i Serveis Generals

Armine Eloyan
Tècnica de Polítiques d’Igualat

Anna Puigdomènech Romero
Gerent d’Àmbit de Serveis a la Persona

