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Adreça de l'activitat

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT, IDONEÏTAT I EFICIÈNCIA DEL
CONTRACTE I INFORME D’INICI
L’article 166.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atorga a la Generalitat «la
competència exclusiva en matèria de voluntariat, que inclou, en tot cas, la definició de
l’activitat i la regulació i la promoció de les actuacions destinades a la solidaritat i a
l’acció voluntària que s’executin individualment o per mitjà d’institucions públiques o
privades». En l’exercici d’aquesta competència, aquesta la llei 25/2015 del voluntariat i
promoció de l’associacionisme té per objecte, fonamentalment, fomentar, reconèixer,
protegir i donar a conèixer l’associacionisme i el voluntariat com a agents de
transformació social i alhora preservar el model català de voluntariat, i també reconèixer
institucionalment les accions solidàries que els ciutadans de Catalunya duen a terme amb
l’afany de participar i col·laborar en moltes activitats que s’acompleixen a Catalunya.
El Prat de Llobregat disposa d’un teixit associatiu consolidat, sòlid i de gran tradició, que
ha constituït part de la seva identitat. Les persones compromeses en l’acció col·lectiva a
partir de la implicació en associacions d’índole diversa, amb la seva participació
voluntària, lliure i compromesa, han contribuït a la millora constant de la ciutat, les seves
condicions de vida, la cohesió social i el desenvolupament social, cultural, esportiu i
educatiu del Prat.
Les entitats també han promogut una acció voluntària que ha contribuït a la promoció i la
praxi de valors i principis com ara la solidaritat, el compromís, l’esforç i la sostenibilitat,
la llibertat, l’altruisme, la gratuïtat i la responsabilitat, el civisme, la participació,
l’aprenentatge, el respecte o la implicació ciutadana entre d’altres.
Les administracions públiques ha de donar suport a l’associacionisme i el voluntariat i
oferir-los cooperació amb l’objectiu de promoure la innovació, la col·laboració amb altres
agents socials, l’impuls i el desenvolupament de polítiques públiques que permetin i
reforcin l’exercici lliure i independent de les entitats i els voluntaris, i també el treball
compartit amb els voluntaris per al desenvolupament de les eines i polítiques de suport
que s’hi refereixen.
Llei 25/2015 del voluntariat i promoció de l’associacionisme, situa l’àmbit local com un
dels espais principals en el qual prenen cos les polítiques de promoció del voluntariat i del
món associatiu.
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L’article 14 defineix els principis rectors, entre d’altres, estableix que les relacions entre
les administracions públiques i les entitats de voluntariat s’han d’inspirar en els principis
de col·laboració, complementarietat i participació i han de tenir com a objectiu la cohesió
social i la vertebració territorial. En tots els casos, l’actuació administrativa ha de
salvaguardar l’autonomia de l’organització i la iniciativa del voluntariat i ha de partir del
principi de confiança mútua, evitar l’excés i la reiteració de burocràcia i promoure
l’estabilitat de les entitats.
L’article 15 estableix que el Govern de la Generalitat de Catalunya pot delegar en les
administracions locals la promoció, el reconeixement i la protecció de l’associacionisme i
el voluntariat en els diversos àmbits d’interès general mitjançant convenis, contractes o
altres formes de col·laboració establertes per la legislació vigent. En aquest sentit el
Contracte programa 2017-2019 fixava a la fitxa núm. 36.1. la posada en funcionament
d’un Punt de Voluntariat municipal i el foment de l’associacionisme.
L’article 26 defineix les mesures de suport i foment de l’associacionisme i el voluntariat,
entre d’altres destaquem:
- Potenciar mesures per a la implicació associativa i la participació dels ciutadans en
programes de voluntariat.
- Organitzar campanyes d’informació i sensibilització sobre l'associacionisme i el
voluntariat i difondre’n els valors.
- Aplicar mesures per al reconeixement públic de la tasca dels voluntaris i de les entitats
que els acullen.
- Prestar assessorament i assistència tècnica a l’associacionisme i a les entitats amb
programes de voluntariat perquè puguin acomplir correctament les activitats.
- Promoure el treball en xarxa, l’acord i la coordinació de les entitats amb els agents del
territori.
- Promoure les activitats formatives de voluntariat i donar-hi suport, i potenciar el Pla de
formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya, fent-lo accessible a tot el
territori i a tots els nivells i àmbits d’actuació.
- Impulsar la promoció i el reconeixement dels voluntaris i de les activitats que duen a
terme.
- Facilitar espais de trobada, de debat i d’intercanvi de coneixement de les entitats amb
programes de voluntariat.
El Pla d’Actuació Municipal 2020/23 determina a l’eix: Una ciutat transparent i bon
govern, l’encàrrec de fomentar el teixit associatiu del municipi i potenciar el voluntariat a
la ciutat des de la perspectiva de la participació comunitària i com a element clau per a la
transformació social.
L’Ajuntament del Prat de Llobregat impulsa accions municipals amb l’objectiu de
promoure la cohesió social i la participació ciutadana a partir dels valors de la
convivència, la solidaritat i el civisme donant suport al teixit associatiu i a les entitats del
tercer sector en la realització de projectes amb impacte directe sobre la ciutadania del
Prat. Es treballa per fomentar la participació i la implicació de la ciutadania del Prat des
del voluntariat, en les activitats, projectes i entitats d’àmbit local; donant suport a les
entitats en la gestió de les mateixes, en la creació de projectes i activitats.
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Per dur a terme aquestes tasques està en funcionament el Punt del Voluntariat en el
marc del projecte per la implementació d’accions de foment del voluntariat del Prat de
Llobregat i el Servei de Suport a les Entitats del Prat, servei d’acompanyament a la
ciutadania organitzada i a la ciutadania.
La manca de mitjans de l’Ajuntament que justifica
contractació.

la necessitat de la present

Fins al moment, s’havia treballat en tres contractes per separat, un vinculat al foment
del voluntariat i el suport a les entitats (1423/2018), un altre per dinamitzar el Praticipa
(15575/2017), i finalment un altre per dinamitzar la mostra d’entitats (14347/2017).
Aquest nou plec proposa ajuntar tots dos encàrrecs vinculats al teixit associatiu en un
únic contracte que doni coherència conjunta i es treballi com un projecte únic, molt
vinculat i relacionat entre sí, tot i que amb tres serveis diferenciats segons el públic al
que es dirigeix.

1)OBJECTE
Servei de dinamització comunitària del teixit associatiu i producció de la mostra d’entitats
consistent en formar, assessorar, promoure i acompanyar les entitats del Prat de
Llobregat per enfortir el capital social de la ciutat.
2)LOTS: Si, en dos lots.
LOT 1: Dinamització, formació i assessorament a entitats
LOT 2: Producció de la Mostra d’entitats
3) CPV 2008:
LOT 1: 98000000-3- Altres serveis comunitaris, socials i personals
LOT 2: 79952000-2 Serveis d'organització d'actes
4) RESPONSABLE DEL CONTRACTE:
Nati Mora Codony, cap de la Secció de Acció comunitària, benestar i convivència del
Servei d’Acció Social i Comunitària del Prat. morac@elprat.cat 933790050 Ext. 5591
5) NOM, COGNOMS I CÀRREC DELS 2 VOCALS DEL DEPARTAMENT QUE
FORMARAN PART DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ:
Es proposen les següents professionals:
- Nati Mora Codony, cap de la Secció de Acció comunitària, benestar i convivència del
Servei d’Acció Social i comunitària del Prat o persona suplent que el substitueixi.
- Arnau Garcia Conesa, cap de la Secció de Interseccionalitat i planificació estratègica del
Servei d’Acció Social i comunitària del Prat o persona suplent que el substitueixi.
6) CLÀUSULES DE CONTINGUT ÈTIC, SOCIAL I/O MEDIAMBIENTAL A
INCORPORAR EN LES FASES DEL PROCEDIMENT: NO.
7)ÉS UN CONTRACTE AMB CONTINUÏTAT?: Si
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8)TERMINI:
El contracte tindrà una durada de 2 anys, a comptar des de la data de la formalització del
mateix.
9)PRÒRROGA: SI: prorrogable 1 + 1
10) PREU O PRESSUPOST MÀXIM SENSE IVA:
LOT 1: Dinamització, formació i assessorament a entitats
El pressupost màxim de licitació i de la contractació anual del LOT 1 es fixa en la quantia
de 84.843,52 €. (SENSE IVA)
Costos directes

80.041,06 €

Despeses de personal (subrogació)
Altres serveis professionals especialitzats (174 hores)

70.041,06 €
10.000,00 €

Costos indirectes

4.802,46 €

Despeses generals estructura (2%)
Benefici industrial (8%)

1.600,82 €
3.201,64 €

Total

84.843,52 €

Els costos directes s’han calculat a partir dels costos de subrogació i a partir de les
condicions establertes pel conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural
de Catalunya.
Les despeses relatives als altres serveis professionals especialitzats s’han calculat d’acord
amb els següents costos a partir dels preus de mercat:
Assessoraments 60€ / hora
Formació 100€ / hora
Dinamització 30€ / hora
Diagnosi 25€ / hora
Altres serveis 30€ / hora
Els licitadors hauran d’informar del preu hora del servei dins de l’oferta econòmica.
L’oferta econòmica s’haurà de desglossar en els mateixos conceptes que figuren al
quadres econòmics anteriors.
LOT 2: Producció de la Mostra d’entitats
El pressupost màxim de licitació i de la contractació anual del LOT 2 es fixa en la quantia
de 18.898,00 €. (SENSE IVA)
Costos directes

17.180,00 €

Producció Mostra (180 hores)
Regidoria Mostra (41 hores)
Praticipa (84 hores)

7.200,00 €
1.230,00 €
2.520,00 €
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Dinamització Mostra (136 hores)
Recursos materials (clàusula 5.5)

4.080,00 €
2.150,00 €

Costos indirectes

1.718,00 €

Despeses generals estructura (2%)
Benefici industrial (8%)

343,60 €
1.374,40 €

Total

18.898,00 €

Les despeses s’han calculat d’acord amb els següents costos a partir dels preus de
mercat:
Coordinació 40 €/hora
Regidoria i dinamització 30 €/hora
Els licitadors hauran d’informar del preu hora del servei dins de l’oferta econòmica.
L’oferta econòmica s’haurà de desglossar en els mateixos conceptes que figuren al
quadres econòmics anteriors.
11)TIPUS D'IVA: 21 %
12)DETERMINACIÓ DEL PREU: A tant alçat i preus unitaris
13)POSSIBLES MODIFICACIONS: Si
L’òrgan de contractació podrà modificar els contractes fins a un màxim del 20% del preu
inicial, quan concorri alguna de les causes que s’indiquen a continuació:
LOT 1: Les possibles modificacions poden venir derivades de la necessitat d’augmentar
els altres serveis professionals especialitzats motivat per la necessitat de recolzament
tècnic especialitzat, per la necessitat de realitzar més activitats de dinamització
comunitària i per noves directrius o encàrrecs en el marc dels projectes d’acció
comunitària per la dinamització del teixit associatiu.
LOT 2: Les possibles modificacions poden venir derivades de la necessitat d’augmentar
els recursos materials per a la producció de la mostra d’entitats en funció de noves
necessitats de producció o per augmentar els recursos humans per un augment
d’activitats, augment de visitants de la mostra o per noves directrius o encàrrecs en el
marc dels projectes d’acció comunitària per la dinamització del teixit associatiu a la
mostra d’entitats.
14) ÉS UN CONTRACTE AMB TRACTAMENT DE DADES CONFIDENCIALS? ( segons
LOPD):
No.
15)ÉS UN CONTRACTE DE SERVEIS AMB OBLIGACIÓ DE SUBROGACIÓ DE
PERSONAL?
LOT 1: SI que té subrogació de personal. S’adjunta com annex la relació de personal
objecte de subrogació i la informació requerida de conformitat amb l’art. 130 LLCSP.
LOT 2: NO té subrogació de personal.
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16)ÉS UN CONTRACTE QUE COMPORTA EL COMPLIMENT DE LA LLEI DE
PROTECCIÓ JURÍDICA DEL MENOR?
No.
17)SUBCONTRACTACIÓ: Si.
LOT 1: Es preveu la subcontractació dels “serveis professionals especialitzats”.
LOT 2: Es preveu la subcontractació de les funcions professionals més especialitzades per
la producció.
18) LLOC: El lloc de la prestació dels serveis serà en les dependències municipals que
determini l’Ajuntament.
19)FORMA DE PAGAMENT:
L’habitual de l’Ajuntament.
LOT 1: Formalitzat el contracte, es contreurà la part proporcional de l’import anual fins
31 de desembre i l’empresa presentarà factures mensuals d’acord amb la seva oferta.
LOT 2: Formalitzat el contracte, es contreurà el 100% de l’import anual i l’empresa
presentarà factures una vegada executat el servei.
20) GARANTIA:
Definitiva: Si
21)TERMINI DE GARANTIA DEL PRODUCTE:
No procedeix.
22)SOLVÈNCIA:
Les condicions mínimes de solvència per participar en el present procediment són les
següents:
a. Solvència econòmica i financera mínima requerida: de conformitat amb la
llei. (art. 87 LLCSP)
Pels Lots 1 i 2:
LOT 1: 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 un import mínim de 85.000.
LOT: 2: 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 un import mínim de 20.000.
b. Solvència tècnica i professional mínima requerida:
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Les empreses licitadores hauran de:
Pels Lots 1 i 2:


Presentar la 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.

23) RESTA DE CONDICIONS: Segons plec de condicions tècniques,
24) PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL: SÍ per un import de 600.000 euros.
25) CRITERIS OBJECTIUS i SUBJECTIUS DE L’ADJUDICACIÓ:
1.- Criteris subjectius que depenen d’un judici de valor (màxim 49 punts)
L’empresa licitadora haurà de presentar una memòria tècnica del projecte, que en cap
cas podrà superar les 30 pàgines (15 fulls dues cares) en fulls DIN A4, tipus de lletra
Verdana, mida 10, interlineat 1.15. El document estarà correctament paginat, indexat i
haurà de seguir l’ordre establert en aquest plec. L’excés del nombre de pàgines
establertes no seran valorades.
La valoració dependent de judicis de valor estarà relacionada amb el valor tècnic de la
proposició i la qualitat de servei que ofereix, i es farà d’acord amb els criteris que
s’expressen a continuació, fins a un màxim de 49 punts.
LOT 1: Dinamització, formació i assessorament a entitats (49 punts)
A) Servei de suport a les entitats, formació i assessorament. Es valorarà la
capacitat per donar resposta al plec tècnic i per identificar les necessitats
expressades al pla de suport a les entitats. Es valorarà la capacitat per a
desenvolupar formacions i assessoraments de forma directa per l’equip del servei.
Es valorarà la capacitat per establir un mecanisme per identificar necessitats
formatives d’acord amb les especificitats del plec tècnic. (12 punts)
B) Punt del Voluntariat. Es valorarà la capacitat per a definir un pla de treball
d’acord amb les especificitats del plec tècnic. Es valorarà la capacitat per a
establir mecanismes de millora del Punt de voluntariat, per eixamplar la base
voluntària de la ciutat i per activar l’activisme associatiu a la ciutat. (12 punts)
C) Planificació anual del servei. Es valorarà la capacitat per a fer una planificació
ajustada del servei, que contempli les funcions que es descriuen al plec tècnic. Es
valorarà la capacitat per introduir eines d’avaluació, registre i diagnosi de les
realitat associativa. (12 punts)
D) Projecte de mentoria i nous lideratges. Es valorarà la capacitat per a
descriure un projecte dirigit a implementar processos de mentoria i de creació de
lideratges. Es valorarà la capacitat per a referenciar altres experiències d’èxit que
persegueixen aquest mateix objectiu. (13 punts)
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LOT 2: Dinamització i producció de la Mostra d’entitats (49 punts)
A) Praticipa. Es valorarà la capacitat per dinamitzar la mostra d’entitats mitjançant
la gamificació. Es valorarà la capacitat per dissenyar una proposta que faciliti la
interseccionalitat, la diversitat i la inclusió. (15 punts)
B) Producció. Es valorarà la capacitat per a definir un pla de treball. Es valorarà la
capacitat per a establir mecanismes de millora de la producció de la mostra. Es
valorarà el coneixement del teixit associatiu de la ciutat. Es valorarà el
coneixement tècnic de producció d’actes i esdeveniments. (15 punts)
C) Planificació. Es valorarà la capacitat per a fer una planificació i una
calanderització ajustada del servei. Es valorarà la capacitat per introduir eines
d’avaluació, registre i diagnosi de la participació, els resultats i realitat associativa
del municipi. (19 punts)

2.- Criteris objectius avaluables de forma automàtica (màxim 51 punts)
Tant sols passaran a ser valorats en aquesta fase aquelles propostes que hagin obtingut
un mínim de 30 punts en la fase de criteris avaluables de judici de valor.
Criteri 2.1.- Preu (màxim 41 punts), per la distribució de la puntuació s’aplicarà la
següent fórmula:
-

X=[ 1- (oferta a valorar – millor oferta ) ] x núm. punts
Pressupost de licitació

Si el licitador no presenta cap baixa respecte del pressupost de licitació, el valor serà 0, i
no s’atendrà al càlcul resultant de la fórmula.
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 presentarse un sola oferta, quan sigui 15 unitats percentuals per sota del pressupost màxim de
licitació.
Criteri 2.2.- Criteris automàtics (màxim 10 punts),
2.2.1.- Ús de eines i recursos digitals (màxim 5 punts)
Es valora la capacitat de l’adjudicatària per utilitzar eines i recursos digitals per a
l’execució del servei. Es valora la seva importància per dinamitzar mitjançant eines i
recursos digitals les activitats amb entitats. S’acreditarà mitjançant una còpia de
contractes o llicències a aquest efecte.
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-

L’adjudicatària disposa de les llicències o contractes necessaris per realitzar
enquestes digitals, espais de participació ciutadana, dinamització de grups,
formacions online, presentacions dinàmiques i participatives o edició gràfica.
1 llicència
2 llicències
3 llicències

1 punts
3 punts
5 punts

2.2.2.- Igualtat de gènere (màxim 5 punts)
Es valora la voluntat de l’adjudicatària de fomentar polítiques d’igualtat en l’àmbit del
treball. S’acreditarà mitjançant el certificat corresponent.
-

L’adjudicatària disposa d’un pla d’igualtat.
No disposa
Disposa

0 punts
6 punts

1.- PARTIDA/DES PRESSUPOSTÀRIES: Els contractes es finançaran de la següent
manera:
LOT 1: (072) 924 227992 i LOT 2: (061) 3400 22799
2.- CENTRE/S DE COST:
LOT 1: 204.101 i LOT 2: 202.101
3.- UNITAT TRAMITADORA GE 0002266 Servei d’Acció Social i Comunitària
La tinenta d’alcalde, en l’ús de les atribucions delegades
CONFORMITAT a l’inici i tramitació d’aquest expedient.

per

l’Alcaldia,

dóna

El Prat de Llobregat
F_GRPFIRMA_CAPS

F_GRPFIRMA_TALCALDE
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