ÀREA DE POLITIQUES SOCIALS.
Ctra. De l’Hospitalet, s/n.
08940-Cornellà de Llobregat
Tel: 93.377.02.12

MEMORIA JUSTIFICATIVA
CONTRACTE
DE SERVEI D’ATENCIÓ A LES PROBLEMATIQUES
DERIVADES DE L’ US DE LES NOVES TECNOLOGIES
Per part del Departament d’Acció Social, es considera necessari l’inici
d’expedient de contractació amb les característiques següents:
1.
1.1.

OBJECTE I NATURALESA
JUSTIFICACIÓ:

DEL

CONTRACTE,

DEFINICIÓ

I

Objecte del contracte

L’objecte del present contracte es la prestació d'un servei per prevenir,
orientar i tractar els efectes de l'ús inadequat de les noves tecnologies.
S’adreça especialment a la població infantil i juvenil - en la qual les noves
tecnologies tenen major implantació- no obstant poden ser ateses altres
franges de població (adults, gent gran),
1.2.

Naturalesa del contracte:

Es tracta d’un contracte de Servei.

Comporta l’atenció directa a persones, (Art. 312 LCSP), essent prioritària
l’atenció individual tot i que també es contempla el tractament en grup. No
obstant no estem davant d’un contracte d’una activitat assumida com a pròpia.
Es tracta d’una activitat no obligatòria per la administració, que es realitza
d’acord a la funció preventiva dels Serveis Socials.

1.3.

Innovació

Indicat al punt 14

2.

NECESSITATS, IDEONITAT I EFICIÈNCIA D’ACORD AMB ELS FINS I
LES COMPETÈNCIES DE L’AJUNTAMENT DE CORNELLA DE
LLOBREGAT, QUE PRETENEN COBRIR-SE MITJANÇANT EL
CONTRACTE PROJECTAT (art. 28 LSCP)

L'objecte del contracte escau dins de les funcions deis Serveis Socials Basics
contemplades en la Llei 12/2007 de Serveis Socials segons l'article 17, apartat
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f: "complir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i
les intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne
l'avaluació". El servei d'atenció a les problemàtiques derivades de l’ús de les
noves tecnologies ha de fer especial incidència en prevenir situacions de risc
derivades de l'ús inadequat d’aquestes (tecnoadicció) i de les situacions de
d’assetjament a través de les xarxes socials (ciberbullying), així com la
derivació pel tractament, si escau.
Es tracta de la prestació d’un servei adreçat a tots els sectors de la població:
infants, adolescents, joves, adults i gent gran per tal de prevenir, orientar i
tractar els efectes de l’ús inadequat de les noves tecnologies, fent especial
incidència en la població infantil i juvenil en la que les TIC’s tenen major
implantació.
Aquest servei es prestarà amb diferents modalitats d’intervenció: individual i
grupal. La intervenció individual es durà a terme al CITILAB, per part del/a
psicòleg/a (objecte d’aquesta contractació)
que atendrà les demandes
d’informació i assessorament i detectarà si és necessari derivar a un servei de
tractament especialitzat per problemàtica d’addicció o bé perquè es detecti una
situació d’assetjament tecnològic (ciberbullying). La derivació al tractament
d’aquesta problemàtica es realitzarà als serveis de la xarxa pública. La
intervenció grupal consistirà en sessions grupals a diferents serveis o recursos:
AFAS, centres educatius, Espais Joves, CRAJ...Es podran realitzar tant al
Citilab com als espais dels centres o entitats que ho sol·licitin.
No obstant es prioritza l’atenció individual a la grupal.
L’entitat adjudicatària aportarà el professional llicenciat o graduat en
psicologia especialitzat/da en el camp metodològic corresponent que s’haurà
de desplaçar al CITILAB o bé al espai alternatiu en el que es puguin
desenvolupar els tallers grupals.
Així mateix
aportarà la documentació necessària per a poder valorar
l’assoliment d’objectius i la necessitat o no d’introduir millores en el
desenvolupament del servei. (memòria valorativa el darrer mes de contracte)
Paral·lelament participarà en aquest projecte de manera complementaria, el
tècnic del Citilab, que realitzarà de manera conjunta i/o coordinada amb el/a
psicòleg/a d’aquest servei les següents tasques:
 Manteniment de la pagina web, amb un mínim d’una entrada mensual
en la que es puguin consultar continguts d’interès en vers les
problemàtiques descrites.
 Xerrades de seguretat a les escoles, Àrees Bàsiques de Salut, CRAJ,
espais joves.....
 Difusió del projecte
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Els objectius del servei són:
 Prevenir les situacions de risc derivades de l’ús inadequat de les noves
tecnologies.
 Informar als adolescents i a les seves famílies sobre els riscos que pot
comportar l’ús abusiu de les TIC, així com prevenir les possibles
situacions de ciberbullying.
 Afavorir l’ús responsable de les noves tecnologies.
 Donar instruments per a poder diferenciar l’ús raonable de l’ús arriscat
 Detectar altres patologies i derivar-les als recursos de la xarxa.
 Assessorar a les famílies per evitar la conflictiva generacional en vers
les xarxes socials.
 Donar a conèixer a les famílies les tècniques pel control parental de
l’ús de les TIC’s.
3.

JUSTIFICACIÓ DE LA IDIONETAT DEL SEU OBJECTE (art. 28 LSCP)
Es presenta aquest contracte per tal de poder acomplir amb la funció
preventiva que tenen els serveis socials, en un àmbit molt concret com és
el de les problemàtiques associades a les noves tecnologies.

4.

JUSTIFICACIÓ QUE L’OBJECTE DEL CONTRACTE NO ES POT O NO
ES CONVENIENT REALITZAR PER MITJANS PROPIS
El nostre Ajuntament no disposa dels mitjans propis per a poder dur a
terme el Servei de d’atenció a les problemàtiques derivades de l’ús de les
noves tecnologies, és per això necessari un contracte per la provisió
d’aquest servei.

5.

DURADA DEL CONTRACTE I JUSTIFICACIÓ
La durada del contracte del servei d’atenció a les noves tecnologies serà
des de la data d’acord de la adjudicació per 2 anys.
Durant els mesos de juliol les hores que no siguin d’atenció es dedicaran
a la preparació de material, memòries, enquestes de satisfacció del
servei, actualització web. Durant el mes d’agost no hi haurà servei.

6.

POSSIBLE EXISTÈNCIA DE PRORROGUES
El servei d’atenció a les noves tecnologies és podrà prorrogar com a
màxim de 2 prorrogues i es farà anualment . De produir-se el preavís de
prorroga per part del contractant, l’hauria de demanar amb un mínim de 2
mesos abans de la finalització del contracte. Aquesta prorroga s’haurà de
demanar via registre general d’entrada a l’Ajuntament de Cornellà.
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7.

POSSIBLE EXISTENCIA DE MODIFICACIONS CONTRACTUALS
S’estableix la possibilitat de modificació del contracte amb un 5 % a l’alça,
si durant la vigència del contracte (incloses prorrogues) es produeix una
elevada demanda d’aquest servei, en atenció individual. Entendrem que
aquestes 52 hores mensuals s’haurien d’ampliar en un 5% quan els casos
superin la quantitat de 48 casos anuals o quan els casos requereixin de
més hores d’atenció. S’ha de tenir en compte que el treball individual
comporta a l’atenció directa, coordinació amb agents socials i educatius,
la gestió i la derivació si s’escau.

8.

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ I JUSTIFICACIÓ
Per a la realització d’aquest servei l’Ajuntament de Cornellà, a través el
Departament d’Acció Social, ha d’establir un contracte obert simplificat de
serveis.

9.

PREU
La dedicació serà de 52 hores mensuals per a tots els conceptes
contracte amb un preu per hora del professional de la psicologia
38,80€, ( Iva exempt). Aquest preu s’ha obtingut de fer una mitjana
preu/hora mercat del professional.
L’atenció psicològica esta exempta de L’IVA. Llei 37/1992del 28
desembre 1992.art 20.
cost
mensual,
un
psicòleg,
52hores
mensuals, sense IVA
cost anual sense IVA (
11 mesos)
cost total contracte 4
anys sense IVA

del
de
del
de

import màxim 2.017,6 € mes

import màxim 22.193,6€ anual (
572hores)
import màxim de 88.774,4 € ( 4
anys, 44 mesos)

No es contempla la revisió de preus.
10. PARÀMETRES D’OFERTES ANORMALMENT BAIXES
Es considera que la proposició econòmica esta incursa en valor anormal o
desproporcionat, les ofertes que es trobin en el següents supòsits:
1. Quan, concorrin un únic licitador sigui inferior al pressupost base de
licitació en més de 25 unitats percentuals.
2. Quan concurrent dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20
unitats percentuals a l’altre oferta.
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3. Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10
unitats percentuals s’exclourà per al còmput de l’esmentada mitjana
l’oferta de la quantia més elevada quan sigui superior en més de deu
unitats percentuals a dita mitjana. En qualsevol cas, es considerarà
desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals.
4. Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més
de deu unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes
presentades. No obstant, si entre elles existeixen ofertes que siguin
superior a la esmentada mitjana en més de deu unitats percentuals es
procedirà al càlcul d’una nova mitja solament amb les ofertes que no
es trobin en el càlcul d’una nova mitja solament amb les ofertes que no
es trobin en el supòsit indicat. En tot cas si el número de les ofertes es
inferior a tres, la nova mitja es calcularà sobre les tres, la nova mitja es
calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.
Determinada l’oferta anormal o desproporcionada, s’aplicarà l’establert
a l’article 152 del TRLCSP.
11. LOTS
Atesa la naturalesa del contracte no es preveu la existència de lots. Els
únics lots possibles serien respecte a la prestació del servei a nivell
individual i grupal, però entenem que el treball grupal pot ser un reforç
dels aspectes abordats individualment i no es convenient parcialitzar
l’atenció.
12.

CAPACITAT I SOLVÈNCIA ECONÒMICA I TÈCNICA:
Es necessari que l’adjudicatari/a garanteixi que el professional que
desenvoluparà el servei disposi de la titulació de llicenciat/da, graduat/da
en psicologia.
A més a més, l’adjudicatari/a ha d’acreditar la seva solvència tècnica
mitjançant relació dels principals serveis o treballs efectuats de la
mateixa o similar naturalesa del que constitueix l’objecte del contracte, de
com a minim dos anys, en la qual s’indiqui l’import i la data i el destinatari
d’aquest servei.
Codi CPV: 85000000-9

13. CRITERIS DE ADJUDICACIÓ, SELECCIÓ, DEFINICIÓ, JUSTIFICACIÓ I
FORMA DE VALORACIÓ
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta es
considerarà la millor relació qualitat-preu atenent als següents criteris
d’adjudicació.
5

ÀREA DE POLITIQUES SOCIALS.
Ctra. De l’Hospitalet, s/n.
08940-Cornellà de Llobregat
Tel: 93.377.02.12

Criteris de valoració mitjançant fórmula automàtica
13.1.-Criteris
econòmics,
millor
econòmica............................................. 46 punts

oferta

Per tal de realitzar un procés d’elecció equitatiu que no descarti altres
ofertes, el preu unitari per hora ( IVA exclòs ) més favorable es valorarà
amb un màxim de 46 punts, la resta d’ofertes rebran una puntuació
proporcional respecte de l’oferta més avantatjosa.
13.2.
Criteris
qualitatius
automàtica...............................................54 punts

de

valoració

-Experiència de la persona que executarà el contracte ...........10
punts
Per cada any de treball en el desenvolupament de tasques
similars................2 punts, amb un màxim de 10 punts.
L’empresa haurà de justificar aquesta experiència mitjançant documents
que la acreditin com: certificats d’empresa, faigs constar, contractes de
treball.
Aportació de material didàctic en suport informàtic adaptat a cada
franja d’edat contemplada o grups d’adults
.......................................................................44 punts.
2 punts per cadascuna amb un màxim de 44 punts.

Material didàctic en format Power Point.
Per poder valorar com a unitat didàctica el power point, considerarem com
a mínim unes 10 diapositives.
 Per cada unitat didàctica per a edats compreses entre 10 i 11 anys. 2
punts per unitat com a màxim 8 punts.
 Per cada unitat didàctica per a edats compreses entre 12 i 15 anys.
2 punts per unitat com a
màxim 8 punts.
 Per cada unitat didàctica per a edats compreses entre 16 i 18 anys. 2
punts per unitat com a màxim 8 punts.
 Per cada unitat didàctica per a adults i gent gran. 2 punts per unitat com
a màxim 8 punts.
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Material didàctic en format de vídeos

 Material didàctic en forma de vídeo per a edats compreses entre 10 i 15
anys, 2 punts per cada vídeo amb un màxim de 6 punts.
 Material didàctic en forma de vídeo per a edats compreses 15 anys en
endavant. 2 punts per cada vídeo amb un màxim de 6 punts.
VALORACIÓ TOTAL.................................... 100 punts
RESUM TAULA DISTRIBUCIÓ DE MATERIAL
T I P U S QUANTITAT
MATERIAL

E
D
A
T TITOL/DESCRIPCI
DESTINATARIS Ó

PUNTUACIÓ

Power Point
Vídeos

14. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DE
CARÀCTER SOCIAL, ÈTIC, AMBIENTAL O D’ALTRE ORDRE A
INTRODUIR EN EL CONTRACTE
Donades las característiques d’aquest contracte es tindrà en compte com
a condició especial d’execució la consideració mediambiental, es a dir, la
no producció de material en paper, fent servir per a les seves
presentacions tècniques informàtiques i virtuals. Aquesta Condició
Especial d’Execució serà controlada periòdicament pel tècnic
responsable.
15. EXISTENCIA DE PERSONAL A SUBROGAR
No hi ha personal a subrogar
16.

VOCALS DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
Vocal tècnic titular: Montserrat Sanllehy Gilabert. Cap de l’Àrea de Gestió
d’Acció Social.
Vocal tècnic suplent: Dolores Romero Jiménez, laboral fixa, Tècnica de
Programes suport a les famílies.

17. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
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La persona responsable del contracte serà Dolores Romero
Jiménez,Tècnica de Programes suport a les famílies, personal laboral fixa
del Departament Acció Social.
18.

UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT I EXECUCIÓ ORDINARIA
DEL CONTRACTE
Departament d’Acció Social

19.

FORMA D’ACREDITACIÓ DE LA RECEPCIO DEL CONTRACTE I
POSSIBILITAT DE RECEPCIONS PARCIALS
Només es realitzarà una recepció al finalitzar el contracte.

20. REGIM DE GARANTIES
No s’estableix garantia provisional.
L’adjudicatari constituirà una garantia definitiva d’un 5% de l’import
d’adjudicació, exclòs l’impost sobre el valor afegit.
21. RÈGIM DE PENALITATS
En el supòsit d’incompliment de la prestació de servei objecte del present
contracte i/o de les condicions especials de la execució del contracte
s’imposarà una penalitat segons el previs en l’art. 192 de la LCSP.
22. FORMA DE PAGAMENT
Mensualment. Mitjançant la presentació de la factura corresponent i
segons els tràmits administratius ordinaris.
A les factures, a més dels requisits exigits pel Reial Decret 1619/2012, de
30 de novembre, s’haurà de fer constar:
 Les hores realitzades d’atenció individual
 Les hores realitzades d’atenció grupal
 Les hores destinades a preparació de nous materials per a (tallers,
xerrades,…) destinades pel professional contractat
 Les hores destinades a difusió, coordinació i qualsevol altre activitat
descrita en el plec tècnic.
El màxim d’hores mensuals a facturar serà de 52 hores.
Durant el mes d’Agost no hi haurà servei, per la qual cosa s’hauran
d’emetre con a màxim 11 factures al any.
L’Activitat objecte d’aquest contracte és una activitat exempta d’IVA a
l’empara del que disposa l’article núm. 20.1.3, de la Llei 37/92 de 28 de
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desembre de l’Impost sobre el Valor Afegit), per tant en totes les factures
haurà de quedar reflectida aquesta circumstància.
L’adjudicatari haurà d’adjuntar fotocòpia compulsada del document lliurat
per l’AEAT acreditatiu del reconeixement de l’exempció de l’IVA o
declaració lliurada pel representant legal de l’entitat o establiment
acreditant reunir els requisits i condicions especificats a l’article 20.1.3 de
la llei de l’IVA.
Quan l’adjudicatari sigui una de les entitats obligades a expedir i trametre
factura electrònica pels serveis efectivament prestats, d’acord amb el que
regula l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la
factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el
Sector Públic, haurà de presentar-la a l’Ajuntament a través del Punt
General d’Entrada de Factures Electròniques ubicat a la seu electrònica
municipal https://seu.cornella.cat/. En la resta de casos, serà potestatiu
per a l’adjudicatari la presentació de factura electrònica. A la factura
s’haurà de fer constar el Departament d’Acció Social com a centre
destinatari.
Els codis DIR3 són:
 Codi òrgan gestor: L01080734
 Codi oficina comptable: L01080734
 Codi unitat tramitadora: LA0011903
23. PRESSUPOST, PARTIDA PRESSUPOSTARIA I DISTRIBUCIÓ DE LA
DESPESA.
El tipus o preu, màxim de la contractació per un any ( 11 mesos ) de
contracte és de 22.193,60€ sense IVA.
Partida pressupostaria 0332 2311B 2270600 Treballs Tècnics d’infància.
Distribució de la partida pressupostària
Any
2019
2020
2021

Exercici

Partida

De novembre a
novembre
De desembre
2019 a novembre
2020
De desembre 2020
a Octubre del 2021

03322311B227060
0
03322311B227060
0
03322311B227060
0

TOTAL

Import (IVA
exempt)
2.017,6 €
22.193,60€
20.176,€
44.387.20

9

ÀREA DE POLITIQUES SOCIALS.
Ctra. De l’Hospitalet, s/n.
08940-Cornellà de Llobregat
Tel: 93.377.02.12

S’annexa informe justificatiu del preu ( annex núm. 1 )
Valor del contracte:
Import màxim de contracte inicial per 2 anys
(11 mesos a l’any):
44.387,20.-euros. Sense IVA.
Total valor del contracte 4 anys sense IVA: 88.774,40€ A l’agost no es presta
el servei. (IVA exempt)
El present document es remet juntament amb la resta de documentació
necessària per l’inici de l’expedient de contractació al Departament de
Contractació General, subscrivint el mateix Joana Piñero Romera, Regidora
delegada Àrea de Política Social i Dolores Romero Jiménez com a Tècnica de
Programes Suport a Famílies.
Cornellà de Llobregat a data de signatura electrònica
Dolores Romero Jiménez

Joana Piñero Romera

Tècnica Programes
suport a Famílies

Regidora delegada Àrea de
Política Social
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