EDICTE
Es fa públic que, mitjançant Decret de President 182/2022, de 12 d’abril de 2022, s’ha
aprovat l’expedient de contractació, així com els Plecs clàusules administratives particulars i
Plecs de prescripcions tècniques per a la licitació del contracte consistent en la prestació del
servei d’atenció a joves que viuen una situació de vulnerabilitat al carrer o es
troben sense llar, consistent en el suport socioeducatiu, manutenció i cobertura de
necessitats habitacionals “PROJECTE SOSTRE 360”, que es durà a terme mitjançant
procediment obert, en virtut dels articles 156 i ss. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
És tracta d’un contracte condicionat a la signatura del Contracte Programa amb el
Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, atès que d’aquest prové el seu
finançament.
S’atendran, com a màxim, 2 grups de joves, constituït cadascun d’ells per un màxim de 15
joves, és a dir, el nombre total de joves que es poden atendre són 30 simultàniament; en el
cas de que un jove es doni de baixa del projecte la seva plaça podrà ser substituïda per un
altre jove.
Actualment desconeixem si el finançament del contracte programa 2022-2025 per l’exercici
2022 permetrà fer l’atenció d’1 o 2 grups de joves (màxim 15 joves per grup), pel que els
plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques relatius a la present licitació
contemplen els dos escenaris, i els licitadors presentaran les seves ofertes diferenciant
cadascuna de les dues opcions (1 o 2 grups de joves).
En el moment que el Consell Comarcal del Maresme disposi d’aquesta informació, realitzarà
la corresponent publicació al perfil del contractant, a efectes d’informar als licitadors.
No obstant, en cas de no disposar el Consell Comarcal del Maresme d’aquesta informació a
l’arribada del moment de presentació d’ofertes dels licitadors o, en cas de no haver tingut
coneixement d’aquesta informació els licitadors amb caràcter previ a la presentació de les
seves ofertes, aquests presentaran oferta per les dues tipologies de servei (amb 1 o 2 grups
de joves) diferenciant en cada cas a quina tipologia va referida la seva oferta, i en el seu
moment, es tindrà en consideració només la part de l’oferta relativa al tipus de servei que
efectivament, en base al contracte programa referit, es pugui portar a terme.
De conformitat amb allò disposat als articles 63 i 156 de la LCSP, es convoca procediment
obert de forma simultània, perquè durant i dins el termini de 15 dies naturals, comptadors

des del dia següent al de la publicació del present anunci de licitació en el perfil del
contractant, els licitadors puguin presentar les seves proposicions. D’acord amb allò previst a
l’article 135 de la LCSP, es fa públic el següent ANUNCI DE LICITACIÓ:
1. Entitat Adjudicadora
a. Organisme: Consell Comarcal del Maresme
b. Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
2. Obtenció de documentació i informació:
Publicitat dels Plecs i exposició de l’expedient: Al perfil del contractant del web del Consell
Comarcal del Maresme https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/CCMARESME
a. Entitat: Consell Comarcal del Maresme
b. Domicili: Plaça Miquel Biada núm. 1
c.

Localitat i Codi Postal: Mataró, 08301

d. Telèfon: 93.741.16.16
e. Telefax: 93.757.21.12
f.

Data límit d’obtenció de documents i informació: D’acord amb allò regulat a l’article
138 de la LCSP.

g. Número d’expedient: 130/2022
3. Objecte del Contracte:
a. Tipificació del contracte: El Codi CPV d’aquest contracte és:

Codi: 85311000-2

Descripció: Serveis d’assistència social amb allotjament

L’article 22.1.c) de la LCSP preveu que es troben sotmesos a regulació harmonitzada
els contractes de serveis quin valor estimat sigui igual o superior a: “c) 750.000
euros, quan es tracti de contractes que tinguin per objecte els serveis socials i altres
serveis específics que enumera l’annex IV.”
El present contracte, amb el codi CPV 853110002-2, es troba recollit a l’annex IV
esmentat, concretament a l’apartat “Serveis socials i de salut i serveis connexos”, pel
que el llindar per trobar-se sotmès a regulació harmonitzada, com s’ha esmentat
anteriorment, la LCSP el fixa en 750.000 €.
b. Descripció

de

l’objecte:

D’acord

amb

la

clàusula

1

del

Plec

de

Clàusules

Administratives Particulars (en endavant PCAP) que regulen el present procediment,
l’objecte del contracte és la prestació del servei d’atenció a joves que viuen una

situació de vulnerabilitat al carrer o es troben sense llar, consistent en el
suport socioeducatiu, manutenció i cobertura de necessitats habitacionals
“PROJECTE SOSTRE 360”, de conformitat amb el PCAP i Plec de Prescripcions
Tècniques (en endavant PPT).
c.

Durada del contracte: La durada màxima del contracte serà de 7 mesos, a comptar
des del dia 1 de juny de 2022, o des del dia següent a la seva formalització, essent
que si l’execució del contracte s’inicia amb posterioritat al dia 1 de juny, la seva
finalització serà de igual forma, el 31 de desembre de 2022, i serà prorrogable de
forma expressa, per dos períodes de 7 mesos addicionals, sense que la durada de la
seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 21 mensualitats, d’acord
amb la clàusula 6 del PCAP que regulen el present procediment.

4. Tramitació, procediment i modalitat d’adjudicació:
a. Tramitació: tramitació ordinària, no subjecte a regulació harmonitzada. La present
contractació es tramita com una contractació anticipada, de les previstes a la
Disposició Addicional Tercera, apartat segon, de la LCSP, pel que l’adjudicació del
contracte estarà condicionada a la signatura del Contracte Programa amb el
Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, essent que el seu
finançament prové del Contracte Programa esmentat.
b. Procediment: obert.
c.

Modalitat: contracte de serveis

d. Criteris d’adjudicació: Diversos criteris valorables de forma automàtica i mitjançant
judici de valor, d’acord amb la clàusula 16 del PCAP que regulen el present
procediment.
5. Pressupost Base de licitació:
D’acord amb la clàusula 9 del PCAP, i tal i com es fa constar a la clàusula 1, aquesta licitació
presenta dos possibles escenaris, el primer, que es correspon a l’atenció d’1 grup de fins a
15 joves, i el segon, que es correspon a l’atenció de 2 grups de fins a 15 joves, és a dir
màxim 30 joves.
La concreció de si l’objecte del contracte estarà referida a 2 grups de joves, o només a 1, es
podrà determinar un cop formalitzat el contracte programa amb el Departament de Drets
Socials de la Generalitat de Catalunya 2022-2025, en funció del finançament que en ell es
determini per aquesta actuació.
Així es determinen dos imports com a pressupost base de la present licitació, en funció de si
el servei es presta a 1 o 2 grups de joves:

El pressupost base de licitació del contracte per l’atenció de només 1 grup de joves és per
un import total de NORANTA-SET MIL QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB
DIVUIT CÈNTIMS (97.428,18 €), IVA exempt.
El pressupost base de licitació del contracte per l’atenció de 2 grups de joves és per un
import total de CENT NORANTA-QUATRE MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS
AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS (194.856,34 €), IVA exempt.
6. Garantia definitiva:
D’acord amb la clàusula 26 del PCAP que regulen el present procediment, la garantia
definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa en relació
qualitat preu serà la corresponent al 5% del preu final ofert per l’empresa licitadora, IVA
exclòs. La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a
la clàusula 26 del PCAP.
7. Requisits específics del contractista. Solvència econòmica i financera i solvència
tècnica i professional.
a. Solvència econòmica i financera: A aquests efectes s’haurà de tenir en compte les
disposicions contingudes a la clàusula 15 del PCAP que regulen el present
procediment.
b. Solvència tècnica i professional: A aquests efectes s’haurà de tenir en compte les
disposicions contingudes a la clàusula 15 del PCAP que regulen el present
procediment.
8.- Criteris de valoració de les ofertes:
D’acord amb la clàusula 16 del PCAP que regulen el present procediment, els criteris de
valoració de les ofertes són els següents:
- Criteris relacionats amb la qualitat: 60 %
- Criteris no relacionats amb la qualitat (preu): 40 %
Criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica: fins a 55 punts
A) Millor oferta econòmica: fins a 40 punts
B) Proposta de càpsules formatives, addicionals al mínim exigit al PPT: fins a 15
punts
Criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica: fins a 45 punts

A) Proposta en relació a la planificació, coordinació i execució del sevei: fins a 45
punts
9.- Presentació d’ofertes:
a. Data límit de presentació: Les proposicions es presentaran en la forma i amb el
contingut establerts a les clàusules 19 del PCAP que regulen el present procediment,
mitjançant l’eina de Sobre Digital 2.0 de la Plataforma de Contractació Pública,
accessible des de l’espai de la licitació del Perfil del Contractant del Consell Comarcal
del Maresme, durant el termini de 15 dies naturals a comptar des del dia següent
al de la publicació del present anunci de licitació en el perfil del contractant.
b. Documentació que integrarà les ofertes: La documentació es presentarà en
tressobres amb la documentació que exigeixen la clàusula 19 del PCAP.
c.

Lloc i horari de presentació: d’acord amb la clàusula 19 del PCAP que regulen el
present procediment, les ofertes es presentaran mitjançant l’eina de Sobre Digital
2.0 de la Plataforma de Contractació Pública, accessible des de l’espai de la licitació
del Perfil del Contractant del Consell Comarcal del Maresme.

10. Obertura de proposicions:
a. Entitat: Consell Comarcal del Maresme
b. Domicili: Plaça Miquel Biada, núm. 1.
c.

Localitat i Codi Postal: Mataró, 08301

d. Data i hora: s’indicarà al Perfil del Contractant de la Corporació
11. Modificació de contracte:
No es preveuen supòsits de modificació del contracte previstos en els plecs.
12. Altres informacions:
a. Models de proposició: La proposició es formularà d’acord amb els models establerts
en el PCAP.
13. Despeses originades en el present procediment:
L’adjudicatari haurà de satisfer els imports corresponents a l’expedició dels documents
administratius que esdevinguin escaients en el decurs de la tramitació de l’expedient, així
com les despeses de publicació, d’acord amb allò establert en la clàusula 29 del PCAP.
14. Pàgina Web:

Les informacions relatives a la convocatòria i a on es poden obtenir el contingut íntegre dels
plecs de clàusules administratives particulars així com el de prescripcions tècniques que
regulen el present procediment és www.ccmaresme.cat en el Perfil del Contractant.
Mataró, 15 abril 2022
Anna Antoja Serra
Gerent

