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INFORME JUSTIFICATIU PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
SUPORT TÈCNIC I METODOLÒGIC AL DESENVOLUPAMENT DEL MODEL DE
GESTIÓ DE SERVEIS SOCIALS I A LA QUALITAT DELS RECURSOS I
SERVEIS DE L’IMSS MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, AMB MESURES
DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE
1. OBJECTE
L’objecte del contracte consistirà en la prestació del servei de suport tècnic al
desenvolupament i implementació del model de gestió del canvi dels serveis socials i de
suport metodològic a la planificació, la gestió de recursos, la provisió de serveis i a la
qualitat dels recursos i serveis de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona,
mitjançant contracte de serveis, amb mesures de contractació pública sostenible, d’acord
amb l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en
endavant, LCSP).
Per tal de procedir a la realització de l’objecte del contracte, es considera adient no licitar
el contracte en lots a efectes de garantir una major eficiència i coordinació en l’execució
dels treballs atès que la naturalesa del contracte de servei d’assistència tècnica i
metodològica al model de gestió de serveis socials i a la qualitat dels recursos i serveis de
l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) no pot territorialitzar-se i, per tant, no és
possible fer el contracte per lots.
En l’objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractació pública sostenible
següents:
-

Ponderació adequada del preu per garantir la qualitat de la prestació i els drets
socials.
Determinació d’oferta anormalment baixa considerant la garantia del compliment
dels convenis laborals que siguin d’aplicació
El percentatge mínim d’ocupació de persones amb discapacitat a la plantilla de
l’empresa.
Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte
durant tot el període de vigència contractual.
Conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal.
Pla d’Igualtat o mesures d’igualtat.

El CPV del contracte és 85320000-8.
2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE FER EL CONTRACTE (art. 28 i 116 de la
LCSP)
Des del moment de seva creació de l’IMSS (any 2010), la dimensió, les activitats i les
funcions de l’IMSS han anat canviant de manera considerable i, com a conseqüència,
l’activitat dels darrers anys de l’Institut des del punt de vista qualitatiu s’ha disparat
respecte l’atenció directa a les persones usuàries i la gestió dels serveis. Però no només
1

Àrea de Drets Socials
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)

els canvis han estat de volum d’activitat sinó també del paper del mateix Institut en la
definició d’estratègies i d’actuacions en l’àmbit dels Serveis Socials Bàsics.
És per això que l’1 de març de 2018 es va decidir integrar dins l’estructura organitzativa
de l’IMSS la Direcció d’Intervenció Social de la qual depenen el Departament de Família i
Infància, el Departament de Gent Gran, el Departament d’Atenció a Persones Vulnerables
i el Departament d’Intervenció social a l’espai públic, així com la Direcció d’Urgències i
Emergències Socials, de la qual depèn el CUESB (Centre d’Urgències i Emergències
Socials de Barcelona). Fins aleshores, ambdues direccions depenien de la Direcció
d’Acció Social de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona.
Amb l’objectiu de repensar el model d’atenció social bàsica de Barcelona, així com el rol i
el funcionament dels Centres de Serveis Socials, construint una visió de futur compartida,
el projecte Impulsem té com a principals desafiaments abordar l’augment i la fragmentació
de les prestacions i ajudes; la burocratització i saturació dels Centres de Serveis Socials i
els canvis en el perfil de les persones ateses contra un model d’atenció poc canviant,
entre d’altres.
Impulsada per l’IMSS, l’any 2017 es va inaugurar l’Oficina de Prestacions Socials i
Econòmiques, com una de les 20 accions que preveu el Pla d’Acció Impulsem per
modernitzar els serveis socials de la ciutat, així com per agilitzar la gestió de prestacions i
el dia a dia dels serveis socials. L’any 2018 es va consolidar com un servei municipal que
tramita i gestiona prestacions econòmiques aprovades pels Centres de Serveis Socials o
definides de manera extraordinària a través de convocatòries.
Aquest nou dimensionament de l’IMSS, afegit a l’ampliació d’activitats i serveis, ha
establert com a objectius estratègics de l’IMSS els següents:
• Aportar al sector competent en matèria d’acció social els elements bàsics des de
l’actuació territorial en l’elaboració i el seguiment del Programa d’Actuació
Municipal en l’àmbit dels serveis socials i els programes sectorials, transversal i
territorials d’actuació relacionats.
• Desenvolupar una gestió innovadora, relacional i de treball en xarxa en el procés
de producció dels serveis socials assignats a l’Institut.
• Millorar la qualitat dels serveis que es presten als centres de serveis socials i
adaptar la seva capacitat de resposta de manera equitativa i eficient.
• Repensar noves formes d’intervenció adaptades al context actual i als recursos
disponibles que garanteixin la cobertura de les necessitats bàsiques.
• Millorar el temps de resposta d’atenció al ciutadà.
• Potenciar el treball de col·laboració i en xarxa amb la resta d’agents per tal
d’afrontar amb èxit les situacions derivades del complex entorn actual.
• Desenvolupar el sistema de gestió dels professionals de l’IMSS per tal de garantir
els objectius de l’Institut i ajudar en la seva transició i gestió del canvi.
• Millorar els diversos sistemes operatius de l’Institut, en especial els d’informació i
gestió.
• Assolir la innovació i la millora permanents en la producció de serveis, dins el marc
d’un sistema de valors organitzatius orientats al treball cooperatiu.
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Moltes de les actuacions relacionades per assolir els objectius estratègics marcats
impliquen anàlisi, suport metodològic, establir mapa de processos, disseny i execució de
projectes de desenvolupament tècnic i organitzatiu.
L’IMSS no disposa ni de recursos humans ni materials per efectuar aquesta tasca i
tampoc es pot plantejar la seva ampliació. Per aquest motiu proposa la contractació
d’aquest suport a una empresa externa.
3. DURADA DEL CONTRACTE
La durada de les prestacions del contracte és de 24 mesos a partir del dia 1 de gener de
2020 o, si és posterior, a partir de la data d’inici de l’execució que es fixi en la formalització
del contracte.
La durada del contracte es podrà prorrogar per acord de l’òrgan de contractació, fins a un
màxim de 24 mesos. Atenent la previsió de l’article 29.2 LCSP, la pròrroga serà obligatòria
per a l’empresa si l’avís de pròrroga es comunica com a mínim amb dos mesos
d’anticipació a la data de finalització del contracte o de la pròrroga corresponent.
4. CÀLCUL DE L’IMPORT DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE
El preu ha estat fixat en 989.348,22 euros, IVA inclòs, dels quals corresponen: 817.643,16
euros al pressupost net, i 171.705,06 euros a l’Impost sobre el valor afegit al tipus del
21%, d’acord amb el següent desglossament:
Any

C. Orgànic.

C Econ.

C. Func.

Import net

% IVA

Import IVA

Import total

2020

0100

22799

23151

408.821,58 €

21%

85.852,53 €

494.674,11 €

2021

0100

22799

23151

408.821,58 €

21%

85.852,53 €

494.674,11 €

171.705,06 €

989.348,22 €

Total

817.643,16 €

Aquest preu total es desglossa anualment en els costos directes i indirectes següents i els
costos salarials següents aplicant el conveni col·lectiu de treball de Catalunya d’acció
social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc per als anys 2013-2018
(codi conveni núm. 79002575012007), publicat per Resolució TSF/2786/2017, de 27
d’octubre:
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Costos directes

Import:

Costos salarials

375.065,67€

375.065,67 €

(desglossar
nombre
persones
treballadores i categories professionals)
Activitats

0,00 €

TOTAL

Suma costos directes

Costos indirectes

Import:

33.755,91 €

Retribucions a la gestió

15.002,63 €

Marge empresarial

18.753,28 €

TOTAL

TOTAL
DE
COSTOS
indirectes) PREU NET

Suma costos indirectes

(directes

+

408.821,58 €

L’estimació dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referència el Conveni
col·lectiu de treball de Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en
situació de risc per als anys 2013-2018 (codi de conveni núm. 79002575012007) publicat
en data 7 de desembre de 2017 al DOGC. Aquesta indicació no prejutja el conveni
laboral que hi sigui d’aplicació.
5. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC).
El valor estimat del contracte, a efectes de determinar el tipus de procediment
d’adjudicació i la publicitat, és d’1.798.814,96 euros, sense IVA, tal com s’indica en el
següent quadre.
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VEC DEL
CONTRACTE

VE prestació

2020

408.821,58 €

2021

408.821,58 €

VE eventuals
pròrrogues

VE
modificacions
amb increment
cost econòmic

SUMA

40.882,16 €

449.703,74 €

40.882,16 €

449.703,74 €

2022

408.821,58 €

40.882,16 €

449.703,74 €

2023

408.821,58 €

40.882,16 €

449.703,74 €

817.643,16 €

163.528,64 €

1.798.814,96 €

TOTAL

817.643,16 €

6. EXISTÈNCIA DE CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.
L’import corresponent al cost del contracte anirà a càrrec de la partida 0100-22799-23151
del pressupost indicat en el punt quatre, i quedarà condicionat a l’existència de crèdit
suficient i adequat.
7.SOLVÈNCIA TÈCNICA, ECONÒMICA I FINANCERA QUE S’HAURÀ D’ACREDITAR:
En el present contracte no s’exigeix classificació, sense perjudici de l’acreditació de la
precisa solvència econòmica, financera i tècnica o professional, per a la qual cosa
s’estableixen el següents criteris per procedir a la selecció de les empreses que podran
accedir a l’adjudicació del contracte:
-

El volum anual de negocis en l’àmbit del contracte (serveis de suport tècnic i
metodològic al desenvolupament de models de gestió de serveis socials i al control de
la qualitat dels recursos) referit al millor dels tres últims exercicis en funció de les dates
de constitució o d’inici d’activitats de l’empresa ha de tenir un valor igual o superior de
500.000 euros. En el cas de què aquesta data sigui inferior a un any el requeriment
podrà ser proporcional.

-

D’acord amb l’article 90.3 LCSP i atenent que l’objecte contractual requereix aptituds
específiques en matèria social es requerirà l’experiència específica, coneixements i
mitjans vinculats a les prestacions objecte del contracte següents: Disposar
d’experiència tècnica en el suport tècnic i metodològic al desenvolupament de models
de gestió de serveis socials i al control de la qualitat dels recursos. En aquest sentit, el
personal tècnic ha de tenir els títols o acreditacions acadèmics o professionals descrits
en la clàusula 6 del Plec de prescripcions tècniques particulars i una experiència
professional mínima de 2 anys en el sector descrit en l’esmentada clàusula.

-

D’acord amb l’article 76.2 LCSP, les empreses licitadores o candidates han de
comprometre’s a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals
exigits a les clàusula 6 del plec de prescripcions tècniques particulars.
Aquest compromís te caràcter d’obligació essencial i el seu incompliment podrà ser
objecte de penalització o de resolució contractual.
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No obstant el que s’ha dit als apartats anteriors, no poden concórrer a la present licitació
les empreses que haguessin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques
relatives a aquest contracte si, aquesta participació, pogués provocar restriccions a la
lliure concurrència o suposar un tractament de privilegi en relació a la resta de les
empreses licitadores.
8. CESSIÓ
En aquest contracte no és permesa la cessió.
9. SUBROGACIÓ DEL PERSONAL
Seran objecte de subrogació tots aquells treballadors que hagin de ser subrogats en virtut
de la norma legal, el conveni col·lectiu o acord de negociació col·lectiva d’eficàcia general
que imposi a l’empresa successora en l’activitat objecte del contracte administratiu, i/o el
plec de prescripcions administratives i tècniques que regulin la contractació del servei.
Cas que procedeixi la subrogació del personal de conformitat amb l’establert a l’article 44
de l’Estatut dels Treballadors, per estar aquesta obligació establerta al conveni col·lectiu
d’aplicació s’inclou a efectes informatius i de conformitat amb el que preveu l’art. 130 de la
LCSP, facilitades per PROGESS SL, la relació de persones treballadores que en
l’actualitat presten aquest servei amb indicació de la categoria professional, el tipus de
contracte, l’antiguitat, la jornada i el salari brut anual de cadascuna d’elles. S’adjunta, com
annex, relació de personal que actualment realitza el servei de suport tècnic al
desenvolupament del model de gestió de serveis socials i a la qualitat dels recursos i
serveis de l’IMSS.
10. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ I DELS CRITERIS DE
VALORACIÓ DE LES OFERTES (art. 116 LCSP).
En virtut del que preveu l’art. 116 LCSP es justifica el següent:
1. Que aquesta contractació s’adjudicarà pel procediment obert i tramitació ordinària
(art. 131.2 i 116 en relació amb l’art. 132.1 de la LCSP —principis d’igualtat,
transparència i lliure competència), 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.
2. Que l’adjudicació dels contractes es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris
d’adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu, de conformitat amb l’art. 145
LCSP.
3. Atès que el valor dels criteris de judici de valor és superior al 50% de la puntuació
total es convoca comitè d’experts d’acord amb el que s’indica: un mínim de tres
tècnics especialistes titulars. Les persones que formaran part d’aquest comitè són
les següents:
6
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· Rafael López Rueda, Cap del Departament de Serveis Econòmics i
Administratius de l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de
Barcelona.
· Patrici Hernández Claret, cap del Departament per la cobertura de les
necessitats bàsiques.
· Pep Gómez Garcia, cap del Departament de recerca i Coneixement.
· Tècnic jurista especialitzat en contractació pública: Montserrat Corbalán
Olivert.
11. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES
Puntuació de la totalitat dels criteris: fins a 100 punts
Avaluables de forma automàtica, fins a 20 punts
Criteris que depenen d’un judici de valor, fins a 80 punts
D’acord amb el previst en l’apartat 9 de la Instrucció de l’Ajuntament de Barcelona per a
l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, no ha estat
possible trobar criteris d’adjudicació que es ponderessin mitjançant fórmules automàtiques
amb un mínim del 60 % de la puntuació total.
Considerant la naturalesa de les prestacions i les característiques del contracte, és adient
a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en base a la millor relació qualitat-preu,
incorporar els criteris que es descriuen i amb la proporció que tot seguit s’indica i justifica.
Es tracta d’un servei peculiar que implica l’assistència tècnica i metodològica al model de
gestió de serveis socials i a la qualitat dels recursos i serveis, per tant, és necessari que
les millores relacionades amb el desenvolupament tècnic i organitzatiu associat al model
de gestió de recursos de serveis socials de l’IMSS, les millores en el suport tècnic i
metodològic a la gestió de la transversalitat i la visió global de l’IMSS, les millores en la
definició de projectes encaminats a aconseguir una atenció integrada, eficient i de qualitat
als usuaris i usuàries amb necessitats complexes, així com les millores relacionades amb
l’Oficina de Prestacions Socials i Econòmiques, tinguin un major pes en la distribució de la
puntuació per a l’adjudicació del contracte.
A) Criteris vinculats a l'objecte del contracte avaluables de forma automàtica i que
serviran de base per a l'adjudicació del contracte són els següents:
Oferta econòmica ..................................................................................... ........ 20 punts
Per l’import del servei de suport tècnic i metodològic al desenvolupament del model de
gestió de serveis socials i a la qualitat dels recursos i serveis de l’Institut Municipal de
Serveis Socials de Barcelona, que a efectes de valoració es considerarà com a punt de
referència el cost de la gestió del servei de 817.643,16 € (sense IVA) corresponent als dos
anys del servei: 20 punts.

7

Àrea de Drets Socials
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)

S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui
admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de
licitació i a la resta d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la
següent fórmula establerta per Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret
d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny:
(

)

Es defineixen els següents límits per a la consideració d’ofertes, en principi, amb valors
anormals o desproporcionats:
- un diferencial de 5 punts percentuals per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas
d’un únic licitador, de 15 punts percentuals respecte el pressupost net de licitació.
Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es
prescindirà de l’oferta més baixa i/o de l’oferta més alta si hi ha un diferencial superior al
5% respecte de l’oferta immediatament consecutiva.
Si el nombre de licitadors és superior a 20, pel càlcul de la mitjana de les ofertes
s’exclourà una o les dues ofertes més cares i/o una o les dues ofertes més baixes sempre
i quan una amb l'altre o totes dues amb la que la segueix tinguin un diferencial superior al
5%.
Puntuació total d'aquests criteris (1): 20 punts.
La documentació justificativa d'aquests criteris avaluables de forma automàtica s'ha
d'incloure necessàriament i únicament al Sobre núm. 2B.
B) Criteris vinculats a l'objecte del contracte que depenen d’un judici de valor i que
s'han de sotmetre a valoració del comitè d'experts o de l'organisme tècnic especialitzat i
els límits en què han de ser quantificats són els següents:
A continuació es detallen les àrees rellevants específiques, així com els límits en què han
de ser quantificades, la ponderació corresponent a cadascuna, el número màxim de
pàgines mida DINA4 escrits en lletra Arial 12 o superior, a una sola cara, que pot
tenir el document que presenti el licitador per a cada àrea.
La presentació serà d’original i 2 còpies (una d’elles en suport USB). En cap cas, la
no aportació de l’USB o de les còpies suposarà un motiu d’exclusió de la licitació.
En cas de discordança prevaldrà el text en suport paper.
Les ofertes s’han de presentar anonimitzades. Així mateix, qualsevol element
identificador comportarà l’exclusió automàtica del present concurs.
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Núm.

Àrea rellevant

1

Propostes de millora relacionades
amb el desenvolupament tècnic
associat al model de gestió de
recursos de serveis socials de
l’IMSS.

2

3

4

Puntuació màxima

Núm. màxim de pàg.
de la proposta

30

6 pàgines

15

4 pàgines

20

5 pàgines

Propostes de millora relacionades
amb l’Oficina de Prestacions Socials
i Econòmiques.

15

3 pàgines

TOTAL

80

18 pàgines

Propostes de millora en el suport
tècnic i metodològic a la gestió de la
transversalitat i la visió global de
l’IMSS
Propostes de millora en la definició
de
projectes
encaminats
a
aconseguir una atenció integrada,
eficient i de qualitat als usuaris i
usuàries
amb
necessitats
complexes.

Es valorarà en totes les àrees:
- Concreció de les accions proposades: Es considera que l’acció proposada és
concreta quan desenvolupi tècnicament els diferents ítems a valorar en cadascuna de les
propostes de les àrees rellevants.
- Coherència objectius/accions: Les accions proposades van directament encaminades
a la consecució dels objectius d’acord amb l’acció proposada i millora sobre el servei. Per
tant la coherència ha de permetre verificar que l’acció concreta es desenvoluparà d’una
forma racional i lògica d’acord amb els objectius de les accions. Ha de quedar demostrada
aquesta coherència en la definició de cadascuna de les accions proposades per assolir
l’objectiu. La puntuació estarà relacionada amb el nivell de coherència demostrada a la
proposta.
- Viabilitat de les accions proposades: En el disseny del servei hi ha una reserva de
recursos humans i materials que permet l’execució de les accions que es considerin més
idònies d’acord amb l’exposat. Ha de quedar demostrat que les accions proposades
disposaran dels recursos humans i materials per dur-les a terme de la forma més eficient i
eficaç possible, per aquest motiu la puntuació estarà relacionada amb el grau
d’aprofitament d’aquests recursos evitant les externalitats negatives o malbaratament de
recursos, i aconseguir la màxima eficàcia i eficiència amb el mínim de recursos disponible.
Aquelles propostes que siguin incoherents perquè es contradiuen amb els objectius o
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coherència abans exposades, o no descriguin la forma d’optimitzar els recursos tindran
zero punts.
- Adequació de les accions proposades: Es considera que l’acció proposada és
adequada a l’aspecte valorat quan es justifiqui el valor afegit o millora de l’objectiu del
servei que aportarà la seva realització. La puntuació estarà relacionada amb el nivell de
millora que la realització de l’acció pot comportar en el servei.
Les propostes metodològiques hauran de contemplar :






Definició d’objectius
Accions que es desenvoluparan
Recursos a utilitzar
Professionals implicats
Indicadors d’avaluació d’impacte

No seran valorades accions que no siguin concretes, que no detallin els objectius,
activitats, recursos a destinar i resultats esperats. No es valoraran les accions que no
s’adeqüin a l’objecte del contracte. No es valoraran accions que siguin teòriques i sense
aplicació pràctica.
Desglossament de la puntuació:
Alt- Es valoraran com a alt aquelles propostes de millora de màxima qualitat, que
s’acosten a l’excel·lència en l’ ítem valorat.
Mig Alt- Es valoraran com a mig-alt aquelles propostes de millora, que no reuneixen totes
les característiques de qualitat per ser considerades com a excel·lents o altes, però
impliquen millores notables en la qualitat de l’ ítem valorat.
Mig- Es valoraran com a mig aquelles propostes de millora que aporten una millora
significativa i valorable, però d’escassa qualitat respecte a l’ ítem valorat.
Adequat- Es valoraran com adequat aquelles propostes de millora que s’ajusten al plec
tècnic, però no aporten cap millora.
ÀREA RELLEVANT 1
Propostes de millora relacionades amb el desenvolupament tècnic i organitzatiu
associat al model de gestió de recursos de serveis socials de l’IMSS, d’acord amb
les clàusules 3.2.1 i 4.2.1 del Plec de prescripcions tècniques, amb una puntuació
total de com a màxim 30 punts.
Innovació en l’ús de nous instruments i la seva aplicabilitat a través de les noves
tecnologies per tal de garantir la desburocratització de les tasques a desenvolupar pels
professionals d’atenció social dels serveis socials bàsics; incrementant així la qualitat i
eficiència dels serveis prestats.
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ES VALORARÀ:

-

Millora de les funcionalitats en la gestió de l’atenció i explotació agregada de
dades que permet el sistema d’informació dels centres de serveis socials
Proposta d’implementació de noves eines de diagnòstic social i a la seva
implementació al sistema d’informació
Propostes innovadores en l’ús de noves tecnologies que agilitzin la tasca dels
professionals d’atenció social.

Ponderació de la puntuació:
CONCEPTE
Concreció de les accions proposades
Coherència dels objectius del servei amb les accions proposades
Viabilitat de les accions proposades
Adequació de les accions proposades

PUNTUACIÓ
7,5
7,5
7,5
7,5

Desglossament de la puntuació:
Alt
7,50

Mig Alt
3,75

Mig
1,9

Adequat
0

Concreció de les accions proposades
Coherència dels objectius amb les accions
Viabilitat de les accions proposades
Adequació de les accions proposades

-

No seran valorades accions que no siguin concretes, que no detallin els objectius,
activitats, recursos a destinar i resultats esperats. No es valoraran les accions que
no s’adeqüin a l’objecte del contracte. No es valoraran accions que siguin
teòriques i sense aplicació pràctica.

ÀREA RELLEVANT 2
Propostes de millora en el suport a la gestió de la visió global, la transversalitat i
l’estratègia de l’IMSS, d’acord amb les clàusules 3.2.2. i 4.2.2 del Plec de
prescripcions tècniques, amb una puntuació total de com a màxim 15 punts.
La integració de l’estructura organitzativa de l’antic IMSS amb la Direcció d’Intervenció
Social i la Direcció d’Urgències i Emergències Socials, ha posat de relleu la necessitat de
treballar encara de forma més acurada la visió transversal de l’organització.
ES VALORARÀ:

-

Proposta d’anàlisi de les necessitats tècniques i organitzatives dels Departaments
de l’IMSS.
Proposta de metodologia per al disseny de la Planificació estratègica de l’IMSS.
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-

Proposta tècnica per a la comunicació interna intra i interdepartamental.

Ponderació de la puntuació:
CONCEPTE
Concreció de les accions proposades
Coherència dels objectius del servei amb les accions proposades
Viabilitat de les accions proposades
Adequació de les accions proposades

PUNTUACIÓ
3,75
3,75
3,75
3,75

Desglossament de la puntuació:
Alt
3,75

Mig Alt
1,9

Mig
1

Adequat
0

Concreció de les accions proposades
Coherència dels objectius amb les accions
Viabilitat de les accions proposades
Adequació de les accions proposades

-

No seran valorades accions que no siguin concretes, que no detallin els objectius,
activitats, recursos a destinar i resultats esperats. No es valoraran les accions que
no s’adeqüin a l’objecte del contracte. No es valoraran accions que siguin
teòriques i sense aplicació pràctica.

ÀREA RELLEVANT 3
Propostes de millora en la definició de projectes encaminats a aconseguir una
atenció integrada, eficient i de qualitat als usuaris i usuàries amb necessitats
complexes, d’acord amb la clàusula 3.2.3 i 4.2.3 del Plec de prescripcions
tècniques, amb una puntuació total de com a màxim 20 punts.
Per tal de garantir la prestació d’uns serveis eficaços, equitatius i de qualitat, es fa
necessari treballar per a la millora en la coordinació entre els diferents sistemes d’atenció,
tant a nivell organitzatiu, com de cara a la conceptualització del seu desenvolupament
tècnic, a l’hora de definir processos, procediments i circuits d’atenció integrada.
ES VALORARÀ:

-

Millora en la definició de circuits que contemplin una visió integrada
Millora en la definició dels elements d’integració entre els sistemes d’informació de
les diferents àrees i serveis.
Millora en l’eficàcia i eficiència dels mecanismes de coordinació transversal entre
l’IMSS i les diferents Àrees i ens de l’Administració.

Ponderació de la puntuació:
CONCEPTE
Concreció de les accions proposades

PUNTUACIÓ
5
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Coherència dels objectius del servei amb les accions proposades
Viabilitat de les accions proposades
Adequació de les accions proposades

5
5
5

Desglossament de la puntuació:
Alt
5

Mig Alt
2,50

Mig
1,25

Adequat
0

Concreció de les accions proposades
Coherència dels objectius amb les accions
Viabilitat de les accions proposades
Adequació de les accions proposades

-

No seran valorades accions que no siguin concretes, que no detallin els objectius,
activitats, recursos a destinar i resultats esperats. No es valoraran les accions que
no s’adeqüin a l’objecte del contracte. No es valoraran accions que siguin
teòriques i sense aplicació pràctica.

ÀREA RELLEVANT 4
Propostes de millora relacionades amb l’Oficina de Prestacions Socials i
Econòmiques, d’acord amb les clàusules 3.2.4 i 4.2.4 del Plec de prescripcions
tècniques, amb una puntuació total de com a màxim 15 punts.
Propostes encarades a disminuir la càrrega de gestió relacionada amb la tramitació o
l’activació de recursos no propis dels serveis socials.
ES VALORARÀ:

-

-

-

Identificació i desenvolupament d’un procés d’atenció que descarregui de tasques
burocràtiques als centres de serveis socials i, alhora, agilitzi la prestació del servei
i/o ajut
Definició de mecanismes de coordinació i relació entre l’Oficina de Prestacions
Econòmiques i els centres de serveis socials per tal de garantir la continuïtat en
l’atenció
Definició d’elements per a la supervisió de la qualitat del servei prestat i la gestió
de les possibles incidències

Ponderació de la puntuació:
CONCEPTE
Concreció de les accions proposades
Coherència dels objectius del servei amb les accions proposades
Viabilitat de les accions proposades
Adequació de les accions proposades

PUNTUACIÓ
3,75
3,75
3,75
3,75

Desglossament de la puntuació:
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Alt
3,75

Mig Alt
1,9

Mig
1

Adequat
0

Concreció de les accions proposades
Coherència dels objectius amb les accions
Viabilitat de les accions proposades
Adequació de les accions proposades

-

No seran valorades accions que no siguin concretes, que no detallin els objectius,
activitats, recursos a destinar i resultats esperats. No es valoraran les accions que
no s’adeqüin a l’objecte del contracte. No es valoraran accions que siguin
teòriques i sense aplicació pràctica.

Puntuació total màxima d'aquests criteris (2): 80 punts.
Per tal de poder considerar els criteris avaluables de forma automàtica, caldrà que les
ofertes dels licitadors en aquest apartat siguin superiors necessàriament al 50% de la
puntuació d’aquest apartat.
La documentació justificativa d'aquests criteris avaluables mitjançant judicis de valor s'ha
d'incloure necessàriament i únicament al Sobre núm. 2A. El comitè d’experts disposarà de
10 dies hàbils des de l’obertura d’aquest sobre per elevar el seu informe de valoració a la
Mesa de contractació.
Puntuació de la totalitat dels criteris (1+2): 100 punts.
Tindran preferència en l’adjudicació del contracte, sempre que llurs proposicions igualin
en els seus termes a les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris que han de
servir de base per l’adjudicació, les proposicions presentades per:


Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini
de presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de
treballadors amb discapacitat superior al que els imposi la normativa.

12. REVISIÓ DE PREUS
L'adjudicatari no té dret a revisió de preus, ateses les característiques del present
contracte.
13. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI
Condicions especial d’execució
D’acord amb l’article 202 LCSP, s’estableixen les següents condicions especials
d’execució:
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1.1 De caràcter social:
1.1.1 Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte
durant tot el període contractual
L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions
laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte,
fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació.
Aquesta condició te el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment
podrà ser objecte de penalització com a molt greu o causa d’extinció contractual.
La persona responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que declari
formalment que ha complert la obligació. Així mateix, el responsable del contracte o
l’òrgan de contractació podran requerir als òrgans de representació de les persones
treballadores que informin al respecte.
1.1.2 Pla d’igualtat o mesures 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.
Aquesta condició te el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment
podrà ser objecte de penalització molt greu o causa d’extinció contractual.
1.1.3 Conciliació coresponsable del temps laboral, familiar i personal.
L’empresa contractista ha d’aportar un pla o mesures de conciliació coresponsable del
temps laboral, familiar i personal en relació amb les persones ocupades en l’execució del
contracte.
A títol d’exemple, algunes d’aquestes mesures econòmiques o assistencials que facilitin
l’atenció de menors o persones dependents; mesures laborals com la reducció de jornada,
excedències, llicències o permisos de paternitat o maternitat; flexibilització, adaptació o
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reassignació de serveis i horaris en funció de les necessitats de conciliació o altres de
similars.
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 que es corresponguin segons les
previsions que s’estableixen en el plec de clàusules administratives particulars.
1.1.4. Percentatge mínim d’ocupació de persones amb discapacitat en la plantilla de
l’empresa
L’article 71.1.d) LCSP estableix que una empresa amb 50 o més persones treballadores a
la seva plantilla no pot contractar amb les administracions públiques i el sector públic
vinculat si no acredita que compleix amb el requisit que com a mínim el 2% del seu
personal contractat són persones amb discapacitat, segons exigeix el Reial decret
legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.
L’empresa contractista que tingui les condicions abans referides ha d’acreditar, en els deu
dies posteriors a la data de formalització del contracte, el compliment del requisit legal
aportant un certificat en què consti tant el nombre global de les persones treballadores de
plantilla com el nombre particular de persones amb discapacitat, o en el cas d’haver-se
optat pel compliment de les mesures alternatives previstes legalment, una còpia de la
declaració d’excepcionalitat i una declaració de l’empresa licitadora amb les mesures
concretes aplicades amb aquesta finalitat.
Aquesta condició d’execució contractual s’entén obligació essencial i el seu incompliment
suposarà la imposició d’una penalitat del 2% del preu del contracte, que s’incrementarà
mensualment fins un màxim del 10% si no s’acredita el compliment.
Condicions d’execució generals
El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat.
A més de les obligacions establertes en el Plec de clàusules administratives generals, el
contractista està obligat a:
a. Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la seva
afiliació i situació d’alta a la Seguretat Social, prèviament a l’inici de l’execució del
contracte. Durant la vigència del contracte, cal comunicar prèviament a l’Ajuntament
qualsevol substitució o modificació d’aquelles persones i acreditar que la seva situació
laboral s’ajusta a dret.
b. Durant la vigència del contracte, cal comunicar prèviament a l'Ajuntament qualsevol
substitució o modificació d'aquelles persones i acreditar que la seva situació laboral
s'ajusta a dret i aportar anualment, si procedeix per tenir relació habitual amb menors, la
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declaració responsable indicant que té en el seu poder la certificació negativa del Registre
central de delinqüents sexuals vigent de cadascun dels treballadors que executen aquest
contracte.
c. Facilitar la informació que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
d. Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament
del personal; també ha de fer d’enllaç amb els corresponents serveis municipals i el
director dels treballs.
e. Assumir, si escau, les despeses de publicitat de la licitació establertes en aquest plec. A
tal efecte, i de conformitat amb les bases d'execució del pressupost municipal,
l'Ajuntament descomptarà l'import de les esmentades despeses de la primera certificació
o factura que s'expedeixi o de les següents, si fos necessari.
f. Fer una correcta gestió ambiental del servei, prenent les mesures necessàries per
minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre
l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin
adients a l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent.
g. Guardar reserva respecte a les dades o antecedents que no siguin públics o notoris i
que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels quals hagi tingut coneixement
amb ocasió del contracte, de conformitat amb el que determina el plec administratiu.
h. Facilitar la informació relativa a les condicions dels contractes dels treballadors als que
afecti la subrogació, si s’escau.
i. Tenir contractada i mantenir vigent durant tot el període del contracte una pòlissa de
responsabilitat civil per un import de 500.000 €, que ha de presentar en el Registre
General d'aquest Institut, de forma simultània a la formalització del contracte o amb
anterioritat.
j. També resta obligat al compliment de la normativa general sobre prevenció de riscos
laborals i, en particular:




Presentar en el Registre de l’Institut Municipal de Serveis Socials,
simultàniament a la formalització del contracte o amb anterioritat, la documentació
acreditativa del compliment de les previsions de la normativa en matèria de
prevenció de riscos laborals.
Donar compliment, quan escaigui, a les disposicions sobre coordinació d’activitats
empresarials a què es refereix l’article 24 de la Llei 31/1995, i el Reial Decret
171/2004, de 30 de gener, així com a les previsions establertes en el manual de
prevenció de riscos laborals per a empreses externes de l’Ajuntament de
Barcelona, i presentar, degudament signat pel legal representant, juntament amb
la documentació exigida en el paràgraf anterior, el document de coordinació
empresarial en prevenció de riscos laborals
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k. Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per
minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (minimitzar els impactes acústics,
sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges, etc.) d’acord amb la
legislació vigent.

14. OBLIGACIONS DE L’IMSS
L’IMSS es compromet a facilitar la informació suficient i necessària per al correcte
desenvolupament del treball a realitzar.
15. SISTEMA DE PENALITZACIÓ PER INCOMPLIMENT DEL CONTRACTE
Atès el tipus de contracte, no s’estableixen penalitats concretes, llevat les que s’exigeixen
amb caràcter general d’acord amb el plec de clàusules generals i el model de plec
corresponent.

16. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
No es preveuen causes detallades i precises de modificacions del contracte. No obstant,
es podrà modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205 i 206
LCSP en les condicions i requisits establerts legalment.
El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència a l’empresa contractista i, si
escau, del redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització
en document administratiu.
17. SUBCONTRACTACIÓ
En el present contracte resta prohibida la subcontractació.

18. PROTECCIÓ DE DADES
Les dades tractades s’integren dins la tipologia següent:
Dades especialment protegides (nivell molt crític/crític)


especialment protegides: salut (malalties, discapacitats...), violència de gènere,
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Dades d’infraccions i perfilat (nivell sensible)


Perfil: conjunt de dades que configuren un perfil, és a dir que permeten tractar de
forma diferenciada els afectats en funció de les seves característiques.

Altres dades (nivell baix)


identificatives: DNI/NIF/NIE/Passaport, núm. Seg. Social/mútua, nom i cognoms,
adreça, e-mail, telèfon, signatura/empremta, imatge/veu, marques físiques, núm. reg.
personal, signatura electrònica.



personals: estat civil, dades familiars, data naixement, lloc naixement, edat, sexe,
nacionalitat, llengua materna, llengua vehicular preferent, característiques físiques o
antropomètriques.



socials: allotjament o habitatge, situació militar, propietats, possessions, aficions,
estils de vida, clubs/associacions, llicències, permisos i autoritzacions.



professionals: formació, titulació, historial estudiantil, experiència, pertany a
col·legis/associacions professionals.



treball: cos/escala, categoria/grau, lloc de treball, dades no econòmiques de la
nòmina, historial laboral, altres.



comercial: activitats i negocis, llicències comercials, subscripcions (revistes,
web’s,...), creacions artístiques, científiques o tècniques.



econòmico-financeres: ingressos, rendes, inversions/patrimoni, crèdits/avals, dades
bancàries, plans de pensió o jubilació, dades econòmiques de la nòmina,
impostos/deduccions, assegurances, hipoteques, subsidis/beneficis, historial de
crèdits, targes de crèdit.



transaccions: bens i serveis subministrats, id. rebuts, transaccions financeres,
compensacions/indemnitzacions.



infraccions: administratives.

19. SEGUIMENT DEL CONTRACTE
La persona responsable del seguiment del contracte és el Director Executiu de Gestió de
Recursos i Provisió de Serveis i Qualitat, a qui correspon la comprovació, coordinació i la
vigilància de la correcta realització dels serveis contractats, i haurà de supervisar les
prestacions i dictar les instruccions necessàries per assegurar-se la seva correcta
realització.

20. TÈCNICS MEMBRES DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
Els tècnics de la mesa de contractació seran:
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Titulars

La Directora de Serveis d’Atenció
Social Territorial i Comunitària, Anna
de Palau i Rovira

Substituts

La Directora de serveis d’Intervenció
Social
a
grups
poblacionals
vulnerables, Núria Menta i Sala

21. GARANTIA
D’acord amb l’article 107.1 LCSP, l’empresa seleccionada amb la millor oferta haurà de
constituir una garantia definitiva consistent en el 5 per 100 del preu ofertat, l’IVA exclòs,
dins del termini de 10 dies hàbils a comptar del següent al de la recepció del requeriment,
segons preveu l’article 150 LCSP.
Si l’empresa licitadora seleccionada per a l’adjudicació s’ha acollit a la modalitat de
constitució de la garantia definitiva mitjançant retenció del preu, l’import total d’aquesta
serà retingut del primer o únic abonament del contracte. Si el primer abonament no és
suficient per cobrir la totalitat de la garantia definitiva el que resti pendent de la garantia es
retindrà del preu en el següent abonament i així successivament fins cobrir la totalitat de
la garantia definitiva.
En el cas que es fixin en el contracte preus provisionals la quantia de la garantia definitiva
es fixarà a partir del preu màxim fixat.
La/es garantia/es que no es constitueixin mitjançant la modalitat de retenció en preu, ha/n
de constituir-se a la Tresoreria de l’IMSSB, carrer València, 344, 2a planta de Barcelona,
en valors públics o privats legalment admissibles, mitjançant aval bancari o per contracte
d'assegurança de caució. L’acreditació de la seva constitució podrà fer-se per mitjans
electrònics, informàtics o telemàtics.
22. PROPOSTA
Per tot això, es proposa la tramitació d’un expedient mitjançant un procediment de
contractació obert, per tramitació ordinària, per a la contractació del servei de suport
tècnic i metodològic al desenvolupament del model de gestió de serveis socials i a la
qualitat dels recursos i serveis de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona, per
un import total de licitació de 989.348,22 euros, IVA inclòs, dels quals corresponen:
817.643,16 euros al pressupost net, i 171.705,06 euros a l’Impost sobre el valor afegit al
tipus del 21%, amb càrrec a la partida 0100-22799-23151 dels pressupostos dels anys
2020 i 2021. L’autorització o realització del contracte se subordina al crèdit que, per a
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cada exercici, autoritzin els respectius Pressupostos municipals, i d’acord amb el següent
desglossament:

Any

C. Orgànic.

C Econ.

C. Func.

Import net

% IVA

Import IVA

Import total

2020

0100

22799

23151

408.821,58 €

21%

85.852,53 €

494.674,11 €

2021

0100

22799

23151

408.821,58 €

21%

85.852,53 €

494.674,11 €

171.705,06 €

989.348,22 €

817.643,16 €

Total

Barcelona, en la data de la signatura

Anna de Palau i Rovira
Directora de Serveis d’Atenció Social
Territorial i Comunitària

Eladi Torres i González
Director Executiu de Gestió de
Recursos i Provisió de Serveis i
Qualitat
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El document original ha estat signat electrònicament per:
Eladi Torres Gonzalez el dia 19/07/2019 a les 14:16, que informa;
Anna Maria De Palau Rovira el dia 22/07/2019 a les 10:53, que informa.

