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1. Motius que justifiquen la necessitat i idoneïtat de la contractació:
D’acord amb el que s’expressa a l’article 28 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic (en endavant, LCSP), la necessitat i idoneïtat de la present contractació rau en la prestació del
servei d’ajuda a domicili de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona.
Els Serveis Socials Bàsics, i com a conseqüència el Servei d'Atenció Domiciliària, són competència de
l'administració local, la qual és obligatòria per a municipis de més de 20.000 habitants i pels consells
comarcals que han de donar servei als municipis de menys de 20.000 habitants.
La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, defineix el sistema de serveis socials com el conjunt de recursos,
equipaments, projectes, programes i prestacions de titularitat pública i privada que tenen com a finalitat
assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la
cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la justícia social
i del benestar de les persones.
El Títol II de la mateixa Llei regula el sistema de serveis socials de responsabilitat pública i n'ordena
l'estructura, les funcions i les prestacions. S'introdueix la Cartera de serveis socials com a instrument per
assegurar l'accés a les prestacions garantides del sistema de serveis socials En el seu article 16 es
defineixen els serveis socials bàsics com el primer nivell del sistema públic de serveis socials que inclouen
els equips bàsics, els serveis d'ajuda a domicili i de teleassistència, i els serveis d'intervenció
socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.
El Títol V de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, del finançament del sistema públic de serveis socials, a
l'article 65 Obligacions de l'administració, s'estableix que han de garantir l'accés universal als serveis
socials bàsics i l'accés universal a les prestacions de serveis garantides i el finançament del mòdul social
d'aquestes prestacions.
El Decret 142/2010, d'11 d'octubre aprova la Cartera de Serveis Socials2010-2011 i determina el conjunt
de prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública i
és l'instrument que assegura l'accés a les prestacions garantides de la població que les necessiti. Defineix
com a prestació garantida dins els serveis socials bàsics, els serveis d'atenció domiciliària, el qual
s'estructura en el servei d'ajuda a domicili i el servei de les tecnologies de suport i cura.
Per altra banda, la Llei estatal 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'autonomia personal i
atenció a les persones en situació de dependència estableix en el seu catàleg de serveis, el servei
d'atenció domiciliària com un servei de prevenció de la dependència i de promoció de l'autonomia
personal.
Per tal de donar compliment a les Lleis 39/2006 i 12/2007 l’Institut Municipal de Serveis Socials és
responsable del servei d’atenció domiciliària. Aquest servei és un paquet integral de serveis que es
presten de forma coordinada per tal de garantir una atenció integral a les necessitats dels usuaris, donant

una resposta adequada a les situacions que es presentin en cada cas.
Els serveis d'atenció domiciliària (SAD) són un conjunt organitzat de recursos i accions adreçades a les
persones que, per raó d'edat, dependència o discapacitat tenen limitada l'autonomia per realitzar les
activitats bàsiques de la vida diària o requereixen atenció permanent i a distància.
L’objecte del present contracte consisteix en la prestació per l'adjudicatari del servei d’atenció
domiciliària (SAD) de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST) en el marc de la referida
Llei de Serveis socials (Llei 12/2007, d'11 d'octubre) i d’acord amb les competències municipals.
Atès que aquest ens municipal no disposa dels mitjans propis ni l’especialització precisa per prestar
aquests serveis, és absolutament necessària la seva externalització.

2. Necessitats que es pretenen cobrir mitjançant aquesta proposta de contracte:
Els objectius d’aquest servei són:
-

Desenvolupar tasques d'assistència, de prevenció i d'educació que habilitin per a la vida
autònoma.
Mantenir la persona al seu domicili, millorant-ne la qualitat de vida.
Atendre les persones que no poden mantenir-se autònomament al seu domicili mentre no siguin
ateses íntegrament pels serveis socials especialitzats quan així ho requereixin.

Aquest servei inclou dos tipus d'ajudes:
-

-

Atenció de les necessitats de la llar: Aquest tipus de tasques inclouen la neteja de la llar (excepte
les neteges de la llar a fons), fer el llit, fer el menjar (segons dietes establertes) i rentar la roba
(tant a mà com amb rentadora), entre d'altres.
Cura personal: La persona beneficiària rep ajuda per realitzar totes aquelles accions relacionades
amb la cura personal, com la higiene, vestir-se i desvestir-se, entre d'altres.

Les tasques concretes de la prestació figuren detalladament en el Plec de prescripcions tècniques.

3. Divisió en Lots:
D’acord amb la previsió de l’article 99.3 LCSP, no es considera convenient dividir l’objecte del contracte en
lots perquè la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte
dificultaria l’execució correcte des del punt de vista tècnic. La lotització per prestacions concretes del
servei (atenció, neteja,...) suposaria una coordinació molt complexa, que perjudicaria molt probablement
a l’usuari, i generaria ineficiència en la prestació. La lotització per territori, per zones, suposaria una
coordinació també molt complexa, i alhora podria comportar diferents prestacions concretes per parts
dels usuaris del servei, depenent de l’oferta presentada per les empreses adjudicatàries.

4. Caràcter del contracte i règim jurídic : Qualificació del contracte
És un contracte de serveis, a l’empara de l’article 2.1.8) de la Directiva 2014/24/UE del Parlament
Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014, sobre la contractació pública, i l’article 15 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP).
Té naturalesa administrativa, d’acord amb allò estipulat a l’article 25 de la LCSP.

La codificació que correspon, d’acord amb la nomenclatura Vocabulari Comú de Contractes (CPV) de la
Comissió Europea, és la següent: CPV: 85310000 - Serveis d’assistència social
4. Durada del contracte
El termini d’execució (període principal) del servei és de dos (2) anys.
Pròrrogues: Sí. Possibilitat d’una única pròrroga d’una durada de 2 anys, obligatòria per a l’entitat
adjudicatària sempre que el seu preavís es produeixi almenys amb dos mesos d’antelació a la finalització
del termini principal.

5. Modificacions previstes del contracte
Es preveu la modificació del contracte en els següents supòsits i amb el següent abast i límits:
Condicions:
a)

Per increment de les necessitats de servei, com a conseqüència, de l’increment d’usuaris, o
d’hores de prestació, o per compliment de normes, directrius, o contractes programes amb la
Generalitat de Catalunya o l’Administració de l’Estat, o per altres causes que es puguin donar
durant l’execució del contracte.

Abast i límits: Es podrà modificar el pressupost màxim del contracte fins a un màxim del 20%. En cap cas
podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris.
Procediment: El responsable del contracte remetrà al departament d’Administració la proposta de
modificació on es justifiqui la concurrència de les condicions i abast i límit abans descrit, juntament amb el
document que acrediti l’existència de consignació per l’import adequat i suficient per fer front a la
despesa derivada, si n’hi ha. El departament d’Administració, un cop fiscalitzada la proposta per la
Intervenció delegada, sotmetrà la proposta a la presidència de l’IMSST, per tal que resolgui, i es doni
compte al Consell Rector, òrgan de contractació. Un cop adoptat l’acord es comunicarà al responsable del
contracte i a l’empresa adjudicatària, per tal que procedeixi al reajustament de la garantia, si s’escau i a la
formalització del contracte, moment fins el qual no tindrà vigència la modificació.

6. Pressupost Base de licitació. Determinació del preu del contracte
D’acord amb l’article 100 de la LCSP, el pressupost base del contracte és de 2.131.459,75 € anuals, , més
213.145,98€ € en concepte del 10% d’IVA, i per 2 anys de contracte i es determina el preu mitjançant
preu unitaris:
Preu/hora Servei d’Atenció a la persona diürn
b) Preu/hora Servei d’Atenció a la persona en diumenges i festius
c) Preu/hora Servei d’Auxiliar a la Llar
a)

L’estudi de costos, que consta en l’Annex que acompanya aquest informe, s’ha fonamentat en les
consideracions que a continuació s’indiquen:
-

Hores de prestació de servei facturades durant l’exercici 2017 (any de referència) segons tipologia:

Tipologia de servei
Hora de Treballador/a Familiar
Hora Auxiliar de la Llar
Preu hora Diumenges i Festius

-

-

Hores

Cost

109.932,50

1.769.913,25

25.066,25

350.927,50

518,00

10.619,00

135.516,75

2.131.459,75

Cost total de la subrogació de personal d’acord amb la informació proporcionada per l’actual
prestador del servei.
Compliment de les taules salarials del IV Conveni col·lectiu de treball d’empreses d’atenció
domiciliària de Catalunya per als anys 2015 a 2018 (codi de conveni núm. 79001525011999, DOGC
Núm. 6834 - 19.3.2015) i les seves disposicions en cas d’ultraactivitat per a exercicis posteriors.
Imputació en els preus/hora bruts dels costos de seguretat social aplicables.
Imputació de material (uniformes, material específic) i despeses directes imputables (transports,
formació al personal, substitucions, vacances, controls de qualitat, i altres obligacions contractuals)
Imputació de costos de coordinació tècnica.
Imputació del benefici industrial i altres despeses generals.

Així mateix, s’ha efectuat per part de la gerència una prospectiva de preus de mercat, de licitacions
recents dutes a terme per altres municipis del territori, que avala els preus de licitació aquí proposats.
Atès que es proposa com a sistema de determinació del preu mitjançant preus unitaris d’execució, el plec
de clàusules administratives particulars hauria de preveure que el supòsit establert de l’article 309.1 LCSP:
no tindran la consideració de modificació, la variació que durant la correcta execució de la prestació es
produeixi exclusivament amb el nombre d’unitats realment executades sobre les previstes en el
contracte, sempre i quan no representin un increment de despesa superior al 10% del preu del contracte.
Pel pressupost base de licitació, els preus hora màxims de licitació (amb IVA no inclòs) són els que a
continuació s’indiquen:
Preu/hora Servei d’Atenció a la persona diürn (Treballador/a Familiar)

16,10 €

Preu/hora Servei d’Atenció a la persona en diumenges i festius (Treballador/a Familiar)

20,50 €

Preu/hora Servei d’Auxiliar a la Llar

14,00 €

A l’operació objecte d’aquest contracte se li aplica el tipus impositiu reduït del 10% de l’IVA, que és el
màxim que espot donar de conformitat amb la redacció vigent de la Llei 37/1992, de 28 de desembre,
sobre l’Impost de Valor Afegit. En concret, de la Llei de l’IVA es desprèn el següent1:

1

Document “Gestió i millora estratègica de la contractació del servei d’atenció domiciliària. Organització i regulació
jurídica”. Diputació de Barcelona, juny 2015.

a) Resten fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei de l’IVA “Las prestaciones de servicios de asistencia social
que se indican a continuación, efectuadas por entidades de Derecho público o entidades o
establecimientos privados de carácter social: (…)”. – article 20.1.8 Llei de l’IVA
b) S’aplica el tipus d’IVA del 10% en 7.º Las prestaciones de servicios a que se refiere el número 8º del
apartado uno del artículo 20 de esta ley cuando no estén exentas de acuerdo con dicho precepto ni les
resulte de aplicación el tipo impositivo establecido en el número 3º del apartado dos.2 de este artículo.”article 91.1.7º Llei de l’IVA
c) S’aplica el tipus reduït del 4% en els casos següents: “Los servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio,
centro de día y de noche y atención residencial, a que se refieren las letras b), c), d) y e) del apartado 1 del
artículo 15 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia, siempre que se presten en plazas concertadas en centros o
residencias o mediante precios derivados de un concurso administrativo adjudicado a las empresas
prestadoras, o como consecuencia de una prestación económica vinculada a tales servicios que cubra más
del 10 por ciento de su precio, en aplicación, en ambos casos, de lo dispuesto en la Ley. Lo dispuesto en
este número 3.º no se aplicará a los servicios que resulten exentos por aplicación del número 8.º del
apartado uno del artículo 20 de esta Ley” – article 91.2.3º Llei de l’IVA.
En aquest sentit, correspondrà aplicar un màxim del 4% per al SAD Dependències i un màxim del 10% per
al SAD Social, sense perjudici de les modificacions que es puguin produir a la Llei de l’Impost sobre el
Valor Afegit.

7.- Valor estimat
D’acord amb l’art. 101 i 102 de la LCSP , per determinar el càlcul del valor estimat s’han tingut en compte,
els costos derivats de l’aplicació de les normatives laborals vigents, així com altres costos generals de
l’estructura i el benefici industrial , les pròrrogues i les possibles modificacions de contracte.
El valor estimat del contracte és de 10.231.006,80 € d’acord amb el desglossament que la taula següent
detalla:

Contracte principal

Pròrroga única

1 octubre 2019 a 30
setembre 2020

1 octubre 2020 a 30
setembre 2021

1 octubre 2021 a 30
setembre 2022

1 octubre 2022 a 30
setembre 2023

Modificacions
previstes

VALOR ESTIMAT

2.131.459,75 €

2.131.459,75 €

2.131.459,75 €

2.131.459,75 €

1.705.167,80 €

10.231.006,80 €

8.- Certificat d’existència de crèdit i aprovació de la despesa
La despesa d’aquest servei anirà a càrrec de la partida 01/23100/22706 de l’IMSST. Es disposa de
consignació necessària al pressupost de l’exercici 2019 de l’IMSST per import de 586.151,43 €.

Amb
IVA

1 oct a
31 desembre 2019
586.151,43 €

Principal
1 Gen a
31 des 2020
2.344.605,73 €
4.689.211,45 €

1 Gen a
30 set 2021
1.758.454,29 €

1 oct a
31 des 2021
586.151,43 €

Pròrroga (única)
1 Gen a
31 des 2022
2.344.605,73 €
4689.211,45 €

1 Gen a
30 set 2023
1.758.454,29 €

La projecció anual de la despesa que genera la contractació d’aquest servei, restarà condicionada a
l’aprovació dels respectius exercicis futurs, a l’efectiva existència de crèdit pressupostari, així com a que
s’adopti l’acord de plurianualitat de la despesa que correspongui.

9.- Procediment i criteris de justificació
Pel que fa al procediment de contractació, es proposa la seva tramitació com un supòsit de procediment
obert, previst a l’article 156 de la LCSP.
Aquest contracte està sotmès a regulació harmonitzada d’acord amb allò disposat a articles 19 i 22.1.c)
de la LCSP, atès que es tracta d’un contracte de serveis de l’Annex IV de la llei i el valor estimat del
contracte supera l’import de 750.000 euros.
Aquest contracte és susceptible del recurs potestatiu especial en matèria de contractació previ a la
interposició del contenciós administratiu atès que es tracta d’un contracte de serveis el valor estimat del
qual és superior a 100.000 euros, llindar establert a l’article 44 de la LCSP.
Pel tipus de servei la valoració es realitzarà amb criteris de valoració avaluables automàticament i amb
criteris de valoració sotmesos a judici de valor, essent aquests últims preponderants, i en conseqüència,
és preceptiva la constitució d’un comitè d’experts en els termes estipulats a la Disposició Addicional 2,
apartat 8è de la LCSP. En els plecs de clàusules administratives s’identifiquen aquestes persones expertes.
CRITERIS DE VALORACIÓ
Criteris de valoració no avaluables automàticament (sobre B)
PROJECTE TÈCNIC - 70 punts
1. Adequació de la proposta de gestió i funcionament del servei: definició d’objectius i de funcions,
planificació de la intervenció, estructura de funcionament, gestió de recursos humans i compromís
social de l’empresa (fins a 20,5 punts)
Es valorarà l’exposició clara, concisa i justificada de la proposta de gestió del servei i dels seus recursos
humans, articulada en base als següents ítems:
1.1 Els procediments previstos segons l’evolució dels serveis els casos d’ampliació o reducció del nombre
de serveis ----- (fins a 4 punts)
1.2 L’increment de millora salarial dels perfils professionals assignats al contracte en relació a les
retribucions establertes en el conveni col·lectiu vigent del sector d’aplicació a Catalunya per al 2019 ---- (fins a 4 punts)

1.3 Les propostes per promoure l’estabilitat de la plantilla i limitar l’alta rotació ----- (fins a 4 punts)
1.4 El sistema de selecció i d’assignació de professional més adient a cada situació, i sistema de selecció
de persones a la ciutat de col·lectius amb dificultats d’accés al mercat de treball ----- (fins a 4 punts)
1.5 Les propostes d’implementació d’un control de qualitat del servei d’atenció domiciliària que estigui
alineat amb el Pla de qualitat del sistema de Serveis Socials per tal de garantir un servei que doni
resposta a les necessitats de les persones i unitats de convivència ateses ----- (fins a 2,5 punts)
1.6 La proposta acreditada de l’empresa de compra de materials i serveis a entitats d’orientació social,
com ara centre especials de treball i empreses d’inserció social, com també línies pròpies de
mecenatge, responsabilitat socials corporativa que pot aplicar a la ciutat ----- (fins a 2 punts)
2. Propostes de protocols i procediments per la millora de l’atenció. Presentar els següents protocols
dels que és valorarà el contingut, estructura, seguiment i criteris d’avaluació (fins a 16 punts)
2.1 Inici i presentació dels serveis ----- (fins a 2 punts)
2.2 Visites periòdiques de seguiment per part de la Coordinadora Tècnica, i/o altres mètodes de supervisió
----- (fins a 2 punts)
2.3 Situacions que per alteracions de comportament o conflicte puguin significar un risc per la
treballadora ----- (fins a 2 punts)
2.4 Protocols de seguiment ordinaris, dels serveis socioeducatius i de situacions amb vulnerabilitat social ---- (fins a 2 punts)
2.5 Atenció socioeducativa d’acompanyament fora de la llar ------ (fins a 2 punts)
2.6 No obertura de portes ------ (fins a 2 punts)
2.7 Protocols que mostrin una orientació cap a promoure l’autonomia de la persona ----- (fins a 2 punts)
2.8 Cessió i custòdia de claus per part de l'empresa en situacions específiques d'alta dependència -----( fins a 2punts)
3. Sistema de coordinació (continguts, mètodes, eines, calendaris, etc.) entre treballadors d’atenció
directa i coordinació tècnica que afavoreixi la seva participació activa en l’elaboració i l’avaluació dels
plans de treball. Propostes de millora en la coordinació amb els/les tècnics/ques de Serveis Socials
Bàsics de l’IMSST (fins a 11 punts)

4. Sistema de gestió i de control presencial (fins a 10 punts)
Es tindrà en compte l’accés per part del personal tècnic de Serveis Socials Bàsics de l’IMSST a l’aplicatiu de
gestió de l’empresa amb l’objectiu de facilitar el seguiment continuat de l’empresa. Es valorarà també les
eines i els mecanismes per garantir la fiabilitat del control presencial domiciliari. A tenir en compte el fet
de disposar un dispositiu mòbil de les treballadores d’atenció directa en la línia de completar la informació
a la persona atesa, les tasques a realitzar i la comunicació d’incidències i l’avaluació del servei.

5. Pla de formació dels professionals (fins a 10 punts)
Es tindrà en compte els sistema per a la detecció de necessitats; les propostes per incentivar la

participació en les activitats formatives; programes de formació segons els perfils professionals; i
propostes per l’avaluació de l’impacte de la formació en la pràctica professional en els diferents
professionals de l’empresa.
6. Millores proposades (fins a 2,5 punts)
6.1 Prestació de serveis complementaris d’atenció personal: podologia, bugaderia, perruqueria, o d’altres ---- (fins a 1,25 punts)
6.2 Préstec d’ajuts tècnics ------ (fins a 1,25 punts)
Es valorarà la qualitat i la quantitat del servei i de l’ajut tècnic.
Puntuació:
En els criteris, o en els subcriteris quan pertoqui, s’atorgarà la puntuació màxima a la millor oferta. La resta
de propostes obtindran una puntuació proporcional en base aquesta.
Presentació del projecte tècnic:
La presentació del projecte original ha de ser en format PDF A4, lletra mida 11 o superior, paper blanc i
lletra de color negre. Totes les pàgines han d’estar numerades amb concordança del corresponent índex
que identifiqui els criteris de valoració tècnica per l'adjudicació i el seu ordre. S’estableix una extensió
màxima de 70 pàgines. Si es considera d'interès aportar qualsevol informació, (acreditacions, descripcions
de procediments, protocols, fotografies, etc.), que superi aquesta extensió es podrà afegir com a annex a
la proposta, que sempre tindran caràcter complementari.
Tota aquella informació addicional a la que es demana en la present clàusula no serà valorada.
Les consultes de caire tècnic del plec de clàusules reguladores del contracte del servei d’atenció
domiciliària s’hauran de fer a través del perfil de contractant de l’Ajuntament de Tarragona, i seran
contestades a través de mateix.

Criteris de valoració avaluables automàticament (sobre C)........ 30 punts
Oferta econòmica: fins a 30 punts
Es valorarà l’oferta de manera que a la més econòmica se li assignarà la màxima puntuació. Les ofertes
s’avaluaran mitjançant l’aplicació de la fórmula següent:
=

−
−

On:
P= Puntuació
Pl= Preu hora màxim de licitació
Ov= Oferta que es valora
Oe= Oferta més econòmica
Atès que es presenten tres preus unitaris diferenciats segons servei, per al càlcul de la formula esmentada
s’aplicarà una ponderació en funció del volum d’hores anuals de cada tipologia de servei:
- A l’oferta d’hores del servei d’atenció diürn correspon aplicar el 80% = 24 punts
- A l’oferta d’hores del servei d’atenció diumenges i festius correspon aplicar el 0,40% = 0,12 punts
- A l’oferta d’hores del servei d’auxiliars de la llar correspon aplicar el 19,60% = 5,88 punts
Els preus hora màxim de licitació (amb IVA no inclòs) són els que a continuació s’indiquen:

Preu/hora Servei d’Atenció a la persona diürn: 16,10€
Preu/hora Servei d’Atenció a la persona en diumenges i festius: 20,50€
Preu/hora Servei Auxiliar a la Llar: 14,00€
Els preus unitaris oferts en la proposició econòmica no poden superar per cadascun d’ells els preus
màxims de licitació establerts en aquest plec; en cas contrari, no serà admesa a licitació.
És obligatori oferir totes els preus unitaris requerits; en cas contrari, no serà admesa a licitació.

L’elecció d’aquests criteris rau en la cerca del la millor relació qualitat-preu, en els termes establerts a
l’article 145.2 de la LCSP. Per una banda, es puntua amb 70 sobre 100 punts els criteris relatius a la
qualitat del servei, més quan es tracta d’un servei assistencial. Precisament per tractar-se d’un contracte
amb CPV corresponent a l’Annex IV de la LCSP, l’article 145.4 de la LCSP estableix l’obligatorietat que els
criteris relacionats amb la qualitat per aquest àmbit de contractes representin almenys el 51% de la
puntuació assignable.
Els criteris de qualitat establerts en aquest plec es fonamenten en els següents elements:
-

Aspectes de prestació del servei que redundi en un servei més eficaç, amb menys incidències de cara
als usuaris i de major qualitat, raó per al qual es valoren protocols específics, sistemes de coordinació,
sistemes de selecció de professionals, pla de formació específica, control de qualitat, control
presencial, etc., i també prestacions addicionals configurades com a millores per als usuaris.

-

Característiques socials del contracte que tenen una incidència clara en la prestació del servei, atès
que es tracta d’un contracte intensiu en mà d’obra, en els termes proposats a l’article 145.2. 1º de la
LCSP: millores de les condicions salarials i de l’estabilitat de la plantilla i de limitació de l’alta rotació.
Així mateix, atès el seu impacte sociolaboral en la ciutat, es valoren les propostes que continguin
sistemes de selecció de persones amb dificultats d’accés al mercat de treball i també es valora el
compromís social de l’empresa en la compra de materials i serveis a entitats d’orientació social.

L’oferta econòmica és l’altre criteri, entenent com a imprescindible per a la cerca de la millor relació
qualitat-preu. Es requereixen tres preus unitaris diferents, en funció del tipus de servei a prestar, La
puntuació s’estableix en funció de la preponderància del tipus de servei en el contracte.

10.- Personal a subrogar
El plec de clàusules administratives particulars incorpora un Annex amb el personal a subrogar, d’acord
amb la informació que se li ha requerit a l’empresa contractista actual referida a 31 desembre de 2018.

11.- Condicions especials d’execució
S’estableixen les condicions especials d’execució establertes en la clàusula 22 del Plec de clàusules
administratives particulars, més les que a continuació s’indiquen, que tenen consideracions de tipus
social, i que es detallen en l’Annex 1 del plec:
1. Disponibilitat d’un local a la ciutat de Tarragona: a l’inici de l’execució d’aquest contracte, l’adjudicatari
haurà d’acreditar disposar d’un local o instal·lacions a la ciutat de Tarragona que esdevingui l’espai
referencial de treball per a la coordinadora tècnica de la ciutat.

2. Sobre les substitucions, baixes i noves contractacions de personal dedicat al servei auxiliar de neteja:
Un mínim del 25% de les substitucions, baixes i noves contractacions de personal que l’empresa
adjudicatària d’aquest contracte hagi de fer per executar-lo, llevat de les de direcció i/o coordinació del
servei, han d’efectuar-se necessàriament entre:
-

-

Dones víctimes de la violència masclista (física o psíquica) i persones víctimes de violència
familiar.
Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, però que es trobin, segons el parer
dels serveis socials competents, en situació de risc d’exclusió social (Per exemple: mare o pare de
família monoparental; persones de famílies desnonades; persones que han exhaurit la prestació o
el subsidi per desocupació i no tenen dret a cap altre prestació; joves menors de 25 anys i no
escolaritzats; persones en situació d’atur amb tots els membres de la unitat familiar en situació de
desocupació; o altres semblants).
Persones aturades de llarga durada més grans de quaranta-cinc anys.
Persones que, prèviament, hagin estat beneficiàries d’un programa d’inserció sociolaboral de
l’Ajuntament de Tarragona.

L’acreditació d’haver contractat persones incloses en els col·lectius abans esmentats s’efectuarà
mitjançant la presentació dels respectius contractes de treball i de certificacions oficials acreditatives de
la situació al responsable del contracte, En el cas d’impossibilitat de donar compliment d’aquesta
condició, caldrà justificar i acreditar documentalment davant del responsable del contracte les raons per
les quals no ha estat possible i les mesures alternatives de compromís i responsabilitat social corporativa
que hagi adoptat vers aquest col·lectius o entitats d’inserció social o similars.
3. L’empresa contractista està obligada a posar en coneixement del responsable del contracte les
contractacions de nou personal que hagi d’adscriure’s a l’execució del contracte i acreditar la seva afiliació
i alta a la Seguretat Social.
4. L’empresa contractista està obligada a subministrar de forma veraç i precisa, totes les dades sobre la
subrogació de personal, quan procedeixi.

12.- Règim de penalitats generals
S’estableix un règim de penalitats general en el plec de clàusules administratives particulars i un règim de
penalitats específiques en el plec de prescripcions tècniques.

13.- Responsable del contracte
El/la responsable del contracte, figura obligatòria a què es refereix l’article 62.1 de la LCSP, serà la
Coordinadora d’Atenció a Gent Gran i persones amb Dependència o persona en qui delegui en cas
d’absència, a la qual correspondrà supervisar-ne l’execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions
necessàries amb la finalitat d’assegurar que la prestació pactada es realitza correctament, així com
aquelles que legalment li recaiguin (exemple: art. 195.2 LCSP)
14.- Determinació de les solvències (Exigides al primer classificat) (art. 77 llei 9/2017)
a) Requisits mínims :
Solvència financera (art.87 llei 9/2017)
Solvència tècnica :

-

Serveis (art.90): segons es determina en l’esmentat article

Pel que fa a la solvència financera:
Es presentarà el volum de negocis mínim anual en l’àmbit de referència, referit al millor exercici dins dels
tres últims anys disponibles per import igual o superior a l´exigit en l´anunci de licitació. El volum mínim
anual exigit representa una vegada i mitja el valor estimat de l’anualitat del contracte.
Pel que fa a la solvència tècnica:
Es presentarà una relació de treballs de la mateixa naturalesa en els darrers tres anys, excepte per les
empreses de nova creació. Caldrà acreditar aquests treballs en els termes establerts en el plec de
clàusules administratives particulars.

Tot el qual s’informa als efectes oportuns.

Tarragona, a data de la darrera signatura electrònica
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ANNEX – CÀLCUL DEL PREU DEL CONTRACTE
A. SERVEI D’ATENCIÓ A LA PERSONA DIÜRN

Imports
Salari anual brut treballador/a familiar
Hores ordinàries a l'any
Preu hora conveni
Increment 2019 (0,5%)
Seguretat Social

Totals

15.302,35 €
1665
9,19 €
9,24 €
0,35 €
12,44 €

Material i despeses directes imputades
Estimació Hores anuals
Imputació material i altres despeses directes a preu/h
Salari anual brut Coordinador/a tècnica/a 2019
Coordinador/a tècnica/a + Seguretat Social
Imputació coordinador/a tècnic/a preu/h (80%)
Benefici industrial i despeses generals

163.500,00 €
109.932,50
1,49 €
19.700,66 €
26.595,89 €
0,19 €
14%

13,93 €

14,12 €
16,10 €

IVA

10%
17,71 €
1.769.869,44 €
1.946.856,38 €

TOTAL hores estimades sense IVA
TOTAL hores estimades amb IVA

B. SERVEI D’ATENCIÓ A LA PERSONA EN DIUMENGES I FESTIUS

Imports
Salari anual brut treballador/a familiar
Hores ordinàries a l'any
Preu hora Diumenges/festius conveni
Increment 2019 (0,5%)
Seguretat Social

Totals

11,49 €
11,55 €
0,35 €
15,55 €

Material i despeses directes imputades
Estimació Hores anuals
Imputació material i altres despeses directes a preu/h
Salari anual brut Coordinador/a tècnica/a 2019
Coordinador/a tècnica/a + Seguretat Social
Imputació coordinador/a tècnic/a preu/h (0,4%)
Benefici industrial i despeses generals

1.150,00 €
518,00
2,22 €
19.700,66 €
26.595,89 €
0,21 €
14%

17,77 €

17,98 €
20,50 €

IVA
TOTAL hores estimades sense IVA
TOTAL hores estimades amb IVA

10%
22,55 €
10.617,47 €
11.679,22 €

C. SERVEI D’AUXILIAR A LA LLAR

Imports
Salari anual brut auxiliar llar
Hores ordinàries a l'any
Preu hora conveni
Increment 2019 (0,5%)
Seguretat Social

Totals

13.118,78 €
1665
7,88 €
7,92 €
0,35 €
10,67 €

Material i altres despeses directes imputades
Estimació Hores anuals
Imputació material i altres despeses directes a preu/h
Salari anual brut Coordinador/a tècnica/a 2019
Coordinador/a tècnica/a + Seguretat Social
Imputació coordinador/a tècnic/a a preu/h (19,6%)
Benefici industrial i despeses generals

35.200,00 €
25.066,25

1,40 €
19.700,66 €
26.595,89 €
0,21 €
14%

12,07 €

12,28 €
14,00 €

IVA
TOTAL hores estimades sense IVA
TOTAL hores estimades amb IVA

10%
15,40 €
350.865,06 €
385.951,56 €

