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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT, IDONEÏTAT I EFICIÈNCIA DEL
CONTRACTE I INFORME D’INICI:
“De conformitat amb els articles 28 i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre , de
Contractes del Sector Públic, el present document s’emet als efectes de justificar, entre
d’altres extrems, la naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir
mitjançant el present contracte, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a
satisfer-les.”
La Regidoria de Joventut desenvolupa el Pla Jove 2018-2023 des de l’anomenada Oficina
del Pla Jove, ubicada a l’equipament El Lloro, Serveis de Joventut. Pel seu
desenvolupament es proposa mantenir el model de gestió externalitzada, així com la
contractació d’una empresa especialitzada en el sector de les polítiques juvenils.
L’adjudicatari haurà de realitzar una sèrie de funcions per complir els objectius que consten
al Plec tècnic, les quals consistiran en:
-

Gestió del Lloro, Serveis de Joventut (Oficina del Pla Jove) i desenvolupament
del Pla Jove

-

Gestió i dinamització del servei Informació Juvenil (Servei d’informació juvenil,
dinamització estudiants i Assessories Joves)

-

Suport i dinamització de les entitats i iniciatives juvenils i foment de la
participació i interlocució

-

Desenvolupament del projecte d’Igualtat de gènere entre les persones joves i la
seva implementació a tots els eixos del Pla Jove.
Aquesta és una novetat respecte al plec anterior ja que s’ha realitzat un pla
estratègic en el marc del nou Pla Local de Joventut (2028-23) amb un eix
d’igualtat transversal a tots els eixos i programes del Pla Jove.

-

Coordinació de la Xarxa d’espais joves (Zona Jove)

-

Gestió de la Comunicació de Joves.Prat.
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Atès que la plantilla de l'Ajuntament no disposa de prou mitjans personals per atendre de
manera adequada aquest projecte, imprescindible pel desenvolupament d’accions amb
els joves a municipi i d’atenció directa diària de dilluns a divendres al Servei d’Informació
Juvenil i les Assessories Joves, es proposa la licitació del plec tècnic que s'adjunta al
present informe. Número d’expedient anterior: 924/2017.
1)OBJECTE:
La contractació de la gestió tècnica i projectes de l’equipament El Lloro, Serveis de
Joventut.
2)LOTS: NO
A l’anterior licitació (Exp. 924/2017) aquest contracte estava dividits en 3 lots que s’han
anat reestructurant o finalitzant en base a les necessitats de cada projecte.
En el cas del Lot 2, Sales d’Estudi, s’està dissenyant un nou projecte amb els
departaments de Cultura i Educació per al nou curs 2021-22, amb seu a la biblioteca i
d’altres espais de la ciutat pel suport a l’estudi i les relacions entre estudiants pel foment
de l’èxit educatiu.
En el cas del Lot 3, Intervenció socioeducativa al Medi Obert, el projecte es va haver
d’ampliar amb dos nous professionals al 2019, motiu pel qual es va a avançar la seva
licitació de forma específica amb les noves necessitats al 2020.
Actualment, cal doncs regular de forma diferent l’abjecte d’aquest contracte ja que és
únic i independent de la resta de necessitats del Pla Jove.
Per la naturalesa del contracte, amb un projecte global i un servei unificat que coordina
un únic equip de treball pel desenvolupament del projecte de l’equipament El Lloro
Serveis de Joventut, la licitació precisa d’un sol licitador que permeti la coordinació entre
els diferents professionals i funcions relacionades entre si, executant el pressupost de
manera conjunta i desenvolupant amb un únic criteri el desenvolupament dels diferents
projectes en un únic equipament de servei. És per aquest motiu que es considera que la
present licitació no es divideixi en lots.
3)CPV 2008: 98133100-5 Serveis per al millorament cívic i de suport als serveis per a la
comunitat.
4)RESPONSABLE DEL CONTRACTE:
Lídia Montero
Responsable del Pla Jove
El Lloro, Serveis de Joventut
Carrer del Mariscal Joffre, 3 08820 El Prat de Llobregat
Tel. 933 790 050 (ext. 5942)
montero@elprat.cat www.elprat.cat
5)NOM, COGNOMS I CÀRREC DELS 2 VOCALS
FORMARAN PART DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ:

DEL

DEPARTAMENT

QUE

Josep Vallecillos Melgarejo, Cap de Projectes de l’Àrea d’Educació i Cultura.
Funcionari de carrera.
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Lídia Montero Pérez, Responsable del Pla Jove.
A manca de funcionaris de carrera s’assigna aquesta tècnica.
6)CLÀUSULES DE CONTINGUT ÈTIC, SOCIAL I/O MEDIAMBIENTAL
INCORPORAR EN LES FASES DEL PROCEDIMENT: SI/NO.

A

NO
7)ÉS UN CONTRACTE AMB CONTINUÏTAT?:
SI
8)TERMINI:
La vigència del contracte serà de 2 anys més 2 anys de pròrroga que es farà anualment
(2+1+1)
9)PRÒRROGA:
SI, anuals per un màxim de 2 anys.
10)PRESSUPOST ANUAL DEL CONTRACTE, SENSE IVA: 275.655,26€ euros anuals.
10.1)DESGLOSSAMENT DEL PRESSUPOST:
El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantia de 275.655,26€
anual sense IVA i de 333.542,86 euros amb IVA inclòs
El pressupost es desglossa en:
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Els licitadors hauran de desglossar la seva oferta seguint el quadre econòmic, així com,
indicar el preu/hora del servei.
11)TIPUS D'IVA: 21%
12)DETERMINACIÓ DEL PREU:
Es tracta d'un preu alçat, que s'ha determinat en funció de les necessitats de
desenvolupament del Pla Jove, l'estructura organitzativa que se'n deriva, les prioritats i
la disponibilitat pressupostària.
13)POSSIBLES MODIFICACIONS:
El contracte podrà ser modificat en un +/- 20% del preu inicial en funció de l'increment
d'atenció a les persones joves que precisi el projecte, amb l’ampliació de zones
d’intervenció o d’intensitat a les mateixes, especialment pel que fa al desenvolupament
del projecte de dinamització d’instituts, on pot haver la necessitat d’ampliar el servei a
tots els centres educatius de la ciutat, així com ampliar el nombre d’Assessories Joves
amb l’augment d’horaris de les existents, especialment pel que fa als serveis de suport
psicològic en el marc de l’Assessoria d’orientació Personal, l’atenció a les violències
masclistes i la diversitat de gènere, permetent el desenvolupament del Pla de Salut
mental i joves a la ciutat.
14)ÉS UN CONTRACTE AMB TRACTAMENT DE DADES CONFIDENCIALS? ( segons
LOPD):
SI
15)ÉS UN CONTRACTE DE SERVEIS AMB OBLIGACIÓ DE SUBROGACIÓ DE
PERSONAL?
SI
16)ÉS UN CONTRACTE QUE COMPORTA EL COMPLIMENT DE LA LLEI DE
PROTECCIÓ JURÍDICA DEL MENOR?:
SI
17)SUBCONTRACTACIÓ: SI, tot el que es consideri segons necessitats del projecte,
especialemnt per tallers i/o personal especialitzat.
18)LLOC:
"El Lloro, Serveis de Joventut" , C. Del Mariscal Joffre, 3.

0882= El Prat de Llobregat.

19)FORMA DE PAGAMENT:
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L'habitual de l'Ajuntament mitjançant factures mensuals fixes.

20)GARANTIA:
Definitiva: SÍ, la legalment establerta.
Devolució de la garantia: El previst legalment
21)TERMINI DE GARANTIA DEL PRODUCTE: No procedeix.
22)SOLVÈNCIA:
Solvència econòmica
 Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l'àmbit a que es refereix el
contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les
dades de constitució o de l’ inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les
ofertes, per import igual o superior a l' exigit a l’anunci de licitació.
Solvència tècnica
 Relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa que els
que constitueixin l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim els tres anys, en
què s’indiqui, l’import, la data i el destinatari, públic o privat dels mateixos.
S’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el
destinatari sigui una entitat de dret públic; quan el destinatari sigui un subjecte
privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat,
mitjançant una declaració de l’empresari, acompanyada dels documents en poder seu
que acreditin la realització de la prestació; si s’escau, aquests certificats els ha de
comunicar directament a l’òrgan de contractació l’autoritat competent.
Indicació de personal tècnic encarregat de l’execució del contracte de conformitat amb la
clàusula 4.6 del plec de prescripcions tècniques, pel que fa a personal de nova
incorporació, i concretament:
Cal realitzar el servei d’assessoria d'orientació personal: servei a realitzar amb
una persona professional llicenciada en psicologia, amb experiènciaº acreditada
mínima de 2 anys en treball amb adolescents i joves.
23)RESTA DE CONDICIONS: Segons plec de condicions tècniques.
24)PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL: SI, per una cobertura mínima de
600.000€.
25)CRITERIS OBJECTIUS D’ADJUDICACIÓ:
 1.-Criteris que depenen d'un judici de valor (màxim 49 punts)
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Els licitadors hauran de presentar una memòria tècnica del projecte, que en cap cas
podrà superar les 60 pàgines (30 fulls a dues cares o 60 fulls a una cara) mida DINA4,
amb cos de lletra verdana 10 i interlineat 1 mínim. El document estarà
correctament paginat, indexat i haurà de seguir l’ordre establert. En cas de superar el
nombre de pàgines establertes, aquestes no seran valorades.
A) Elaboració d’un programa de gestió tècnica i projectes de l’equipament
El Lloro, Serveis de Joventut (fins a un màxim de 49 punts).
A.1. Proposta organitzativa (fins a un màxim de 20 punts):
a) Es valorarà la innovació en l’organització dels diferents àmbits a
desenvolupar que fomentin els eixos transversals del Pla Jove en matèria
d’igualtat i de participació entre les persones joves (5 punts).
b) Es valorarà una proposta d’ accions concretes innovadores proposades a
cada àmbit en referència al servei d’informació juvenil i l’atenció als
usuaris/es, la dinamització d’estudiants, el projecte Zona Jove, i les
Assessories Joves , tant a nivell individual, grupal i comunitari sota els
mateixos eixos transversals. (15 punts).
A.3. Metodologia de treball de l’equip (fins a un màxim de 9 punts):
e) Es valorarà una proposta d’organització interna de l’equip de treball, el
tipus de seguiment i coordinació amb l’empresa, el model de gestió
econòmica del projecte (5 punts).
f) Es valorarà el model de relacions entre professionals vinculats al projecte
de Joventut a la ciutat (4 punts).
A.4.

Sistema de comunicació dels projectes i accions (fins a un màxim de 9
punts):
g) Es valoraran propostes de foment de la participació del propi col·lectiu
jove a les accions comunicatives de joventut (4 punts).
h) Es valoraran propostes de dinamització i visualització de continguts amb
l’ús dels recursos més adients, especialment en la vesant digital i les
xarxes socials (5 punts).

A.5. Propostes de millora en el sistema d’avaluació (fins a u màxim de 11 punts):
i) Es valoraran propostes de millora d’indicadors quantitatius i qualitatius
de seguiment de la gestió i de l’impacte dels projectes, així com la
valoració de l’índex de satisfacció dels propis joves (5 punts).
j)

Es valorarà la presentació d’un model de Pla de gestió i memòria de
desenvolupament del projecte del Lloro, Serveis de Joventut (6 punts).

 2.- Criteris avaluables de forma automàtica (màxim 51 punts)
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La proposta que no superi un mínim de 30 punts en la valoració dels criteris de judici
de valor, no passarà a aquesta fase.

B) Proposta econòmica (màxim 43 punts)

 

 Oferta a valorar  Millor oferta 

X  1 
 x número de punts
 

Oferta de sortida
 

Aquesta fórmula s’aplicarà a totes les propostes que presentin baixa al preu de
licitació. Aquelles propostes que no presentin cap baixa tindran 0 punts en aquest
apartat.
Es considerarà que poden incórrer en preu anormal o desproporcionat aquelles
ofertes que siguin 10 unitats percentuals per sota de la mitjana de les ofertes
presentades. La mitjana de les ofertes es calcularà com la mitjana aritmètica de
les ofertes admeses a la licitació, llevat de l’oferta més alta i més baixa, que no es
tindran en compte per a l’esmentat càlcul.
No obstant això, quan el nombre d’ofertes admeses sigui inferior a cinc, per
calcular la mitjana es tindran en compte totes les ofertes, i en cas de presentar-se
un sola oferta, quan sigui 15 unitats percentuals per sota del pressupost màxim
de licitació.

C) Millora del pla de formació (màxim 8 punts)
Ampliació del Pla de formació i participació a espais de reflexió en l’àmbit de
Joventut, permetent innovar, evolucionar i millorar la intervenció i l’equip
professional. 2 punts per a cada 2h que sobrepassin les 20h mínimes anuals del
pla de formació establerts a la clàusula 5 del Plec tècnic, fins a un màxim de 8
punts.
S’hauria d’aportar declaració responsable en aquest sentit.

25) PARTIDA/ES PRESSUPOSTARIA/ES:
De la partida de Joventut (043) 334 22799
26) CENTRE/S DE COST: 201.702
27) UNITAT TRAMITADORA: GE0012484 - Joventut
La tinenta d’alcalde, en l’ús de les atribucions que
CONFORMITAT a l’inici i tramitació d’aquest expedient.

en té delegades,

dóna
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El Prat de Llobregat,
F_GRPFIRMA_CAPS

F_GRPFIRMA_TALCALDE
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