Núm. Exp.:CCM 130/2022
Servei: PLA IMMIGRACIÓ

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

PER INICIAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL

PROJECTE SOSTRE 360
Identificació de l’informe: PLA IMMIGRACIÓ

De conformitat amb el que preveu l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (en endavant LCSP), es sol·licita que s’iniciï expedient per a la
contractació del Servei “Sostre 360” mitjançant un contracte de Serveis.
L’objecte del contracte serà el servei d’atenció a joves que viuen una situació de vulnerabilitat
al carrer o es troben sense llar” per desenvolupar el projecte 360. Es tracta d’un servei de
inclou dues prestacions: atenció socioeducativa i manutenció.
El servei oferirà fins a un màxim de 30 places, a l’hora, dins del servei d’atenció que contempla
dues prestacions:
Atenció socioeducativa i acompanyament a joves sense llar d’entre 18 i 25 anys.

-

Manutenció i dels joves per cobrir les despeses d’alimentació, roba, transport, tràmits i

Anna Antoja Serra

-

qualsevol altra despesa necessària per atendre les persones. L’allotjament ha de ser procurat
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suport a la inclusió, l’emancipació i a l’autonomia personal per a persones joves sense llar, que

amb finalització el 31 de desembre del 2021. Ha estat subvencionat per la Generalitat de

per l’adjudicatari/a, que podran acollir-se de manera preferent a les línies d’ajuts establertes
amb aquesta finalitat per l’Agència de l’Habitatge.
Aquest projecte Sostre 360 es va iniciar al febrer del 2021 a través d’un contracte d’emergència
Catalunya al 100% durant l’any 2021 i s’ha desenvolupat a dos municipis de la comarca:
Arenys de Mar i Canet de Mar. La continuïtat del projecte ve garantida a través del contracte
programa 2022-2025, que està pendent de formalització i que, en principi per l’exercici 2022,
presenta canvis a nivell tècnic però preveu encara el finançament al 100%.
A partir del exercici 2023 es treballa amb el supòsit de finançament del 66% per part de la
Generalitat de Catalunya en la contractació del personal tècnic i el 100% en la manutenció.
És, per tant, un contracte condicionat a la signatura del Contracte Programa amb el
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Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, així com al finançament que en
ell s’estableixi. Si, efectivament, es confirma el finançament en la contractació del personal

Pàgina 1 de 15
Pl. Miquel Biada, 1 I 08301 Mataró I T 93 741 16 16 I F 93 757 21 12 I maresme@ccmaresme.cat I www.ccmaresme.cat

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

504ed950338241038b9adc42e2014941001

Url de validació

https://registre.ccmaresme.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

tècnic del 66% a partir del 2023, l’aportació restant (34%) l’hauran de finançar els
Ajuntaments de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials. Si no es produeix aquest finançament no
s’executarà la prorroga del contracte.
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
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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
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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.
La necessitat que es pretén satisfer amb la contractació del servei és la de facilitar suport
socioeducatiu, acompanyament i manutenció a joves que viuen una situació de vulnerabilitat
al carrer o es troben sense llar i que presenten unes característiques diferenciades dels adults
que es troben sense llar.
El CPV del contracte és el següent:
CPV- 85311000-2

Servicios de asistencia social con alojamiento.

La present contractació, que es tramitarà de forma ordinària no està subjecta a regulació
harmonitzada, es durà a terme mitjançant procediment obert, en el que tota empresa
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interessada podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del
contracte amb els licitadors.
Aquest contracte no està subjecte a la regulació harmonitzada atès, que es troba inclòs a
l’annex IV de la LCSP i segons el que s’estableix a l’article 22 de la LCSP es troben sotmesos
a una regulació harmonitzada amb el llindar: “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.“
Els contractes amb el CPV 85311000-2 es troben recollits al primer apartat de l’annex IV,
concretament al primer apartat “Serveis Socials i de salut i serveis connexos”.
Atès el valor estimat del contracte, contra els actes dictats en el decurs d’aquest procediment,
els interessats podran interposar el recurs especial en matèria de contractació d’acord amb el
que estableix l’article 44.1 a) de la LCSP.
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En virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la LCSP,
l’adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació sobre
la base de la millor relació qualitat-preu, de conformitat amb el que estableix la clàusula 16
d’aquest plec i sense perjudici del dret del Consell Comarcal del Maresme a declarar la present
licitació deserta, quan no s’hagi presentat cap oferta o proposició admissible de conformitat
amb els criteris que figuren en aquest plec.
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La durada del contracte serà màxim de 7 mesos a partir del dia 1 de juny de 2022. En cas
que el contracte es formalitzi amb posterioritat a aquesta data, la vigència del contracte
s’estendrà des del dia següent a la seva formalització fins al dia 31 de desembre de 2022.
El contracte serà prorrogable de forma expressa per dos períodes addicionals de 7 mesos
cadascun sense que la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues pugi excedir de 21
mesos.
Atès que no es podrà determinar si l’objecte del contracte es referirà a 2 grups de joves, o
només a 1, fins que no es formalitzi el contracte programa amb el Departament de Drets
Socials de la Generalitat de Catalunya 2022-2025, essent que aquesta determinació es
concretarà en funció del finançament que en el contracte programa es determini per aquesta
actuació, es preveuen dos imports com a pressupost base de licitació, en funció de si el servei
es presta a 1 o 2 grups de joves:
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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.
Es determina que el present servei es troba exempt d’IVA en base a l’article 20.8 de la Llei
37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost de Valor Afegit.
Els salaris dels professionals a contractar s’han calculat d’acord al que estableix el conveni
vigent d’Acció Social, amb infants, joves, famílies i altres situacions de risc (Resolució
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TSF/2786/2017 de 27 d’octubre).
Detall de costos en el cas de que finalment és concedís finançament per a 2 grups de 15 joves,
essent que el pressupost seria per un import total de 194.856,34 €, (IVA exempt), d’acord
amb el següent detall:

CONCEPTE

Quantitat

import unitari import total

Anna Antoja Serra
Montserrat Sanllehy Gilabert
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C OSTOS DIREC TES
C ostos directes Treballador/a o Educador/a Social .Sou brut

2

14.020,76

C ostos salarials anuals a càrrec de l’empresa

2

4.570,77

9.141,53

C ostos directes integrador/a Social . Sou brut

2

11.457,81

22.915,62

C ostos salarials a càrrec de l’empresa

2

3.735,25

7.470,49

C ostos salarials coordinacio 4 hores setmanals

1

2.269,12

2.269,12

C ostos salarials a càrrec de l’empresa

1

707,97

707,97

210

500,00

Manutenció 30 Joves 7 mesos
TOTAL COSTOS DIRECTES

28.041,52

105.000,00
175.546,26

C OSTOS INDIREC TES
C OSTOS GENERALS D'ESTRUC TURA (5 %)

8.777,31

BENEFIC I INDUSTRIAL (6 %)

10.532,78

TOTAL C OSTOS INDIREC TES

19.310,09

TOTAL

194.856,34

Aquest pressupost està condicionat a l’aprovació per part del Departament de Drets
Socials de la Generalitat de Catalunya de la concessió al Consell Comarcal del
Maresme de finançament per atendre a dos grups de 15 joves.
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Detall de costos en el cas de que finalment només es concedís finançament per a 1 grup de 15
joves, essent que el pressupost seria per un import total de 97.428,18 €, (IVA exempt),
d’acord amb el següent detall:

CONCEPTE

Quantitat

import unitari import total

C OSTOS DIREC TES
C ostos directes Treballador/a o Educador/a Social .Sou brut

1

14.020,76

14.020,76

C ostos salarials anuals a càrrec de l’empresa

1

4.570,77

4.570,77

C ostos directes integrador/a Social . Sou brut

1

11.457,81

11.457,81

C ostos salarials a càrrec de l’empresa

1

3.735,25

3.735,25

C ostos salarials coordinacio 2 hores setmanals

1

1.134,56

1.134,56

1

353,98

353,98

105

500,00

52.500,00

C ostos salarials a càrrec de l’empresa
Manutenció 15 Joves 7 mesos
TOTAL COSTOS DIRECTES

87.773,13

C OSTOS INDIREC TES

04/04/2022 Gerent

C OSTOS GENERALS D'ESTRUC TURA (5 %)

4.388,66

BENEFIC I INDUSTRIAL (6 %)

5.266,39

TOTAL C OSTOS INDIREC TES

9.655,05

TOTAL

97.428,18

Aquest pressupost està condicionat a l’aprovació per part del Departament de Drets
Socials de la Generalitat de Catalunya de la concessió al Consell Comarcal del
Anna Antoja Serra
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Maresme de finançament per atendre només a un grup de 15 joves.
En aquest import corresponent al pressupost base de licitació es consideren inclosos els tributs,
les taxes, els cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que
s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de
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complir durant l’execució del contracte
La determinació del preu del contracte s’ha realitzat a un tant alçat, tenint en compte el
valor de mercat dels serveis objecte del contracte.
El valor estimat del contracte (VEC), als efectes d’allò que disposen l’article 101 i
concordants de la LCSP, serà el següent:
En cas que el Contracte Programa de la Generalitat de Catalunya pels exercicis 2022-2025
atorgui un finançament suficient per atendre a dos grups de 15 joves com a màxim, el valor
estimat del contracte serà de 584.659,02 €. Aquest valor comprèn el termini d’execució del
contracte per 7 mesos, amb les seves eventuals pròrrogues, segons el detall següent:
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CONCEPTE

IMPORT

Durada inicial (7 mesos)

194.856,34 €

1ª pròrroga (7 mesos)

194.856,34 €

2ª pròrroga (7 mesos)

194.856,34 €

Total

584.659,02 €

En cas que el Contracte Programa de la Generalitat de Catalunya pels exercicis 2022-2025
atorgui un finançament per atendre només a un grup de 15 joves com a màxim, el valor
estimat del contracte serà de 292.284,54 €. Aquest valor comprèn el termini d’execució del
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contracte per 7 mesos, amb les seves eventuals pròrrogues, segons el detall següent:
CONCEPTE

IMPORT

Durada inicial (7 mesos)

97.428,18 €

1ª pròrroga (7 mesos)

97.428,18 €

2ª pròrroga (7 mesos)

97.428,18 €

Total

292.284,54 €

Com a criteris de solvència tècnica o professional i econòmica i financera s’exigirà el
següent a les empreses licitadores:

Anna Antoja Serra
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SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA:
1.- Comptar amb un volum anual de negocis, respecte dels últims tres anys
finalitzats, que en tot cas, en l’any de major execució, haurà de ser almenys el 50%
del valor estimat del contracte, per tant, es contemplen dos escenaris:
a) En cas que el finançament que prové de la Generalitat de Catalunya permeti
executar la prestació objecte del contracte amb dos grups de màxim 15 joves per
grup, aquest serà igual o superior a 292.329,51 €.
b) En cas que el finançament obtingut només permeti executar la prestació amb un
grup de màxim 15 joves, aquest serà de 146.142,27 €.
Mitjans d’acreditació: El fet de comptar amb el volum anual de negoci exigit anteriorment es
podrà acreditar pels següents mitjans:
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Presentació de comptes anuals aprovats i dipositats al Registre mercantil, si l’empresari hi
estigués inscrit; en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit.
Pel que respecta als empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil, podran acreditar
el volum de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats en el
Registre Mercantil.
2.- Justificant de l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos
professionals derivats de l’execució del contracte per import de cobertura igual o
superior a 300.000,00 €, en cas que el finançament que prové de la Generalitat de
Catalunya permeti executar la prestació objecte del contracte amb dos grups de
màxim 15 joves per grup, i per import de cobertura igual o superior a 150.000,00 €,
en cas que el finançament que prové de la Generalitat de Catalunya permeti executar
la prestació objecte del contracte amb un grup de màxim 15 joves, amb l’objecte de

04/04/2022 Gerent

la pòlissa adequat a l’objecte del contracte.
Aquesta assegurança d’indemnització per riscos professionals haurà d’estar vigent a la
finalització del termini de presentació d’ofertes i s’haurà d’aportar un compromís de renovació
o pròrroga del contracte d’assegurança que garanteixi el manteniment de la seva cobertura
durant tota l’execució del contracte.

Anna Antoja Serra
Montserrat Sanllehy Gilabert
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SOLVÈNCIA PROFESSIONAL O TÈCNICA:
Les condicions d’aptitud mínima que s’haurà d’exigir als licitadors per a participar en aquest
procediment d’adjudicació, considerant que les activitats a desenvolupar requereixen d’una
especialització i experiència, seran les següents:
a) Haver realitzat 3 serveis de característiques similars en els darrers tres anys,
per import mínim de 100.000 € cadascun d’aquests serveis.
L’empresa o entitat licitadora haurà d’acreditar haver realitzat tres serveis de
característiques similars als que són objecte del present contracte en els darrers 3
anys, per import mínim de 100.000 € cadascun d’aquests serveis. El licitador haurà de
presentar un llistat dels principals serveis d’atenció a joves, realitzats els darrers tres
anys, desglossant import, dates i destinatari, públic o privat, dels mateixos.
Forma d’acreditació:
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Una relació dels principals serveis o treballs realitzats, d’igual o similars característiques que
els constitueixen l’objecte del contracte, en els darrers tres (3) anys, que inclogui imports,
dates i destinataris dels serveis, públics o privats. S’entén per actuacions iguals o similars
aquelles que coincideixin els tres primers dígits del codi CPV.
A aquesta relació li seran acompanyats els corresponents certificats de bona execució,
acreditatius dels serveis o treballs realitzats expedits o visats per l’òrgan competent quan el
destinatari sigui una entitat del sector públic; o per certificat expedit pel subjecte privat, o a
falta d’aquest darrer, per declaració responsable del licitador acompanyada dels documents
obrants en poder del mateix que acreditin l’acreditació de la prestació.
b) Disposar del personal suficient per a l’execució del servei objecte del contracte per
a cada grup, que haurà de tenir, com a mínim, la titulació i l’experiència que tot
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seguit es detalla:
1 Educador o Treballador Social per grup:
-

en Treball Social o equivalent.
-

Anna Antoja Serra
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Experiència mínima requerida: 6 mesos en un servei igual o similar al que és objecte de la
present licitació.

-

Signatura 1 de 2

Titulació requerida: Diplomatura o Grau en Educació Social o equivalent o Diplomatura o Grau

Jornada laboral: 38 hores setmanals
1 Integrador Social per grup:

-

Titulació requerida: Cicle Formatiu de Grau Superior d’Integració social o equivalent.

-

Experiència requerida: 6 mesos en un servei igual o similar al que és objecte de la present
licitació.

-

Jornada laboral: 38 hores setmanals
1 Coordinador del projecte

-

Ha d’acreditar un títol de Grau o Diplomatura en Educació Social o en Treball Social.

-

Experiència professional en el treball amb joves en situació de risc, i preferentment haver
treballat en altres projectes “Sostre 360º”

-

Jornada laboral: 2 hores setmanals per grup.
En cas de tractar-se d’un professional de treball social haurà d’estar col·legiat, segons el que
disposen les lleis sectorials al respecte : “Ley de Colegios Profesionales. (ley 2/1974) i la “Ley
10/1982 de creación de los Colegios oficiales de Diplomados en Trabajo social y Asistentes
Sociales)
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En els casos de substitució per vacances, malaltia, formació, etc. les persones substitutes
hauran de disposar d’aquest mateix perfil professional.
Forma d’acreditació:
Una relació del personal que el contractista està disposat a aportar per a la prestació del servei
objecte d’aquest contracte, la seva qualificació, titulació acadèmica i professional, així com la
seva experiència.
Caldrà acreditar documentalment que el personal destinat a l’execució del contracte reuneix
les capacitats que es detallen al plec de prescripcions tècniques, la seva formació, amb els
certificats corresponents. Caldrà adjuntar els informes de vida laboral i els currículums vitae,
adjuntant còpia compulsada de les principals titulacions i detallant les dates exactes a l’apartat

04/04/2022 Gerent

de l’experiència laboral en el currículum amb el format (dia/mes/any).
Els criteris d’adjudicació seran els següents:
En base al que preveu l’article 145.3 g) de la LCSP: En los contratos de servicios del Anexo IV,
así como en los contratos que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, los
criterios relacionados con la calidad deberán representar, al menos, el 51 por ciento de la

Anna Antoja Serra
Montserrat Sanllehy Gilabert

Signatura 1 de 2

04/04/2022 Directora Àrea de Benestar i
Equitat Social

Signatura 2 de 2

puntuación asignable en la valoración de las ofertas.
Així, en el present supòsit, els percentatges que s’han establert per cada tipus de criteri són
els següents:
- Criteris relacionats amb la qualitat: 60 %
- Criteris no relacionats amb la qualitat (preu): 40 %
CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE (TOTAL 100 punts)
La valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta es realitzarà atenent a una
pluralitat de criteris d’adjudicació, sobre la base de la millor relació qualitat-preu que seran,
de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla
per a cadascun d’ells:
A- Criteris avaluables de forma automàtica.........................................fins 55 punts

1. OFERTA ECONÒMICA (Fins a 40 punts)
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L’oferta que presenti el preu més baix obtindrà la màxima puntuació. La resta d’ofertes seran
valorades de forma proporcional de conformitat amb la següent fórmula:

P= 40 · Min
Of

On “P” és la puntuació resultant, “40” és la puntuació màxima del criteri a valorar, “min” és
l’oferta mínima presentada i “of” l’oferta del licitador que es valora.
Justificació de la fórmula seleccionada: La selecció de la fórmula, per a la valoració de les
ofertes econòmiques presentades, s’ha realitzat d’acord amb un sistema lineal que reuneix els
criteris de proporcionalitat necessaris per a classificar, a partir d’un càlcul senzill, lògic i

04/04/2022 Gerent

coherent, les ofertes.

2. PROPOSTA DE CÀPSULES FORMATIVES, RESPECTE AL MÍNIM EXIGIT AL PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (fins a 15 punts)

Es valorarà que el licitador ofereixi dur a terme càpsules formatives relacionades amb
l’aprenentatge de l’idioma (català), formació en matèria d’estrangeria o formació laboral, de
com a mínim 15 hores cadascuna, adreçades als joves del servei objecte del contracte, en

Anna Antoja Serra

Signatura 2 de 2

B- Criteris avaluables mitjançant judici de valor....................................fins 45 punts

Montserrat Sanllehy Gilabert

Signatura 1 de 2

càpsula formativa per grup):

04/04/2022 Directora Àrea de Benestar i
Equitat Social

algun dels següents àmbits, i respecte al mínim establert al plec de prescripcions tècniques (1

Per cada càpsula formativa de més per grup, s’atorgaran 7,5 punts, fins a un màxim de 15
punts.

3. VALORACIÓ DE LA PROPOSTA PRESENTADA PELS LICITADORS EN RELACIÓ A LA
PLANIFICACIÓ, COORDINACIÓ I EXECUCIÓ DEL SERVEI. (fins a 45 punts)

Es valoraran les propostes presentades pels licitadors, en relació amb la planificació,
coordinació i execució del servei, en la que es desenvolupin els diferents aspectes detallats a
continuació. S’hauran de presentar amb una màxim de 25 pàgines (annexes inclosos), lletra
verdana 9 i un interlineat de 1,5.
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Per donar la puntuació establerta a cadascun dels aparats es tindrà en compte la claredat, així
com la correcta redacció, el llenguatge tècnic i apropiat i l’ordre a l’exposició. Si a les diferents
descripcions es produeix un error greu de concepte o no presenta congruència interna respecte
als objectius generals d’aquest apartat puntuarà 0 punts .
3.1.-

Projecte

funcional.

Organització

de

les

dues

prestacions

(atenció

socioeducativa i acompanyament, i manutenció dels joves) (fins 18 punts).
PUNTUACIO
Descripció detallada del funcionament del servei.

Fins 6 punts

Descripció detallada de com es realitzarà l’acompanyament
socioeducatiu

de

les

persones

joves

en

tots

els

àmbits

Fins 6 punts

d’intervenció.
Descripció detallada de com es realitzarà la cobertura de les

04/04/2022 Gerent

necessitats bàsiques incloent-hi els serveis habitacionals.

3.2.- Concreció d’Actuacions .........................................................(Fins 9 punts)
PUNTUACIO
Descripció detallada dels criteris d’accés al projecte de les persones
joves participants.

Anna Antoja Serra

Descripció detallada del circuit intern d’actuació. (Acollida, estada
Signatura 2 de 2

Fins 6 punts

i sortida del projecte).
Descripció detallada del mecanisme de detecció de l’abordatge de
les situacions conflictives que puguin sorgir a nivell individual.

Fins a 3 punts
Fins a 3 punts

Fins a 3 punts

Montserrat Sanllehy Gilabert

Signatura 1 de 2

04/04/2022 Directora Àrea de Benestar i
Equitat Social

3.3.- Treball en xarxa i amb l’entorm..........................................(Fins a 9 punts)
El projecte tècnic incorpora:

PUNTUACIO

Definició del treball en xarxa i la metodologia.

Fins a 3 punts

Recursos

i

estratègies

per

augmentar

i

facilitar

cobertura

habitacional.
Descripció detallada dels mecanisme d’abordatge de les situacions
conflictives que puguin sorgir a l’entorn.

Fins a 3 punts
Fins a 3 punts

3.4.- Satisfacció de les persones joves usuàries del servei.................fins a 9 punts
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PUNTUACIO
Descripció dels mecanismes per identificar el grau de satisfacció
dels joves.
Descripció del sistema de recollida i tractament de les queixes i
suggeriments de les persones joves.
Descripció dels indicadors utilitzats per conèixer el grau de
satisfacció de les persones joves.

Fins a 3 punts
Fins a 3 punts
Fins a 3 punt

La valoració es realitzarà de la següent manera:
Propostes totalment adequades amb contingut coherent, concretes i ben
plantejades, detallades de forma clara, que suposin assolir millores
substancials, proposades per assolir de forma òptima una correcta execució

100%

del contracte, innovadores, que aporten valor afegit, o que es consideri que
04/04/2022 Gerent

són millors que la resta de propostes en aquest apartat.
Propostes adequades amb contingut coherent, que satisfan plenament les
necessitats del servei, i detallen de forma clara i precisa els seus recursos,
objectius i millores substancials proposades, per assolir la correcta execució
del contracte.
Propostes adequades amb contingut coherent, que satisfan les necessitats
del servei, i expliquen de forma bàsica i suficient els seus recursos, objectius,

Anna Antoja Serra

Signatura 2 de 2

amb millores no substancials o amb benefici limitat, per assolir una correcta

04/04/2022 Directora Àrea de Benestar i
Equitat Social
Montserrat Sanllehy Gilabert

50%

execució del contracte.
Propostes amb continguts bàsics, poc rellevants, poc aplicables, amb
objectius i millores no substancials i amb benefici limitat, o que detallen de

25%

forma insuficient o poc clara alguns aspectes objecte del contracte.
Propostes que aporten informació o elements irrellevants.

Signatura 1 de 2

75%

0%

Les ofertes presentades podran obtenir un màxim de 100 punts.
La valoració dels documents aportats atendrà a la ponderació dels criteris indicats en els
apartats anteriors.
Per considerar admissible una oferta s’haurà d’obtenir un mínim de 25 punts en la valoració
dels criteris avaluables mitjançant judici de valor.
Les condicions especials d’execució del contracte, d’acord amb el que preveu l’art. 202
de la LCSP seran:
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a) Protecció de les condicions salarials i condicions generals de convenis dels
treballadors i treballadores adscrites a l’execució del servei.
L'empresa contractista ha d'assumir durant tota la prestació l'obligació d'aplicar a la plantilla
que executarà el contracte les condicions laborals establertes pel darrer conveni col·lectiu del
sector aplicable al lloc i sector o branca d'activitat que s'enquadra i desenvolupa la prestació
contractual. A aquestes efectes el licitador proposat com a adjudicatari haurà de presentar
juntament amb la resta de documentació prèvia a l’adjudicació una declaració responsable on
manifesti, de forma clara i expressa, el compromís de complir amb dita clàusula social durant
tot el contracte i possibles pròrrogues, si és el cas, i indicar quin és el conveni col·lectiu
territorial vigent que el vincula.
b) Atès que es tracta d’un contracte l’execució del qual implica la cessió de dades per part de les
entitats del sector públic al contractista, aquest tindrà l’obligació de sotmetre’s a la normativa

04/04/2022 Gerent

nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades, amb l’advertiment que aquesta
obligació té el caràcter d’obligació contractual essencial de conformitat amb allò que disposa
la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la LCSP.
c) L’empresa contractista s’obliga a que el salari de les persones adscrites a l’execució del
contracte siguin iguals per a dones i homes en aquelles categories/grups professionals

Anna Antoja Serra
Montserrat Sanllehy Gilabert

Signatura 1 de 2

04/04/2022 Directora Àrea de Benestar i
Equitat Social

Signatura 2 de 2

equivalents.
Existència de crèdit:
Atès que el finançament del present contracte està subjecte a subvenció atorgada per la
Generalitat de Catalunya a través del contracte programa amb el Departament de Drets Socials
de la Generalitat de Catalunya 2022-2025, i que aquest està encara pendent de formalització,
actualment desconeixem si el finançament que del mateix resulti per l’exercici 2022 permetrà
fer l’atenció d’1 o 2 grups de joves (màxim 15 joves per grup).
En aquest sentit, un cop aprovat el Contracte Programa, la despesa que correspongui
s’imputarà en el seu moment a càrrec del pressupost general de l’exercici 2022 a l’aplicació
pressupostària que així es determini, segons el següent detall:
En cas que el Contracte Programa de la Generalitat de Catalunya pels exercicis 2022-2025
atorgui un finançament suficient per atendre a dos grups de 15 joves com a màxim:

Anualitat

Període

Aplicació Pressupostària

Import
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2022

1 de juny al 31 de desembre A determinar
del 2022

194.856,34 €

En cas que el Contracte Programa de la Generalitat de Catalunya pels exercicis 2022-2025
atorgui un finançament per atendre només a un grup de 15 joves com a màxim:

Anualitat

Període

Aplicació Pressupostària

2022

1 de juny al 31 de desembre del A determinar
2022

Import
97.428,18 €

Pel que respecta a l’execució de les possibles pròrrogues, aquestes podran portar-se a terme
sempre que el Contracte Programa atorgui el 100% de finançament de l’objecte del contracte
inicial pels exercicis 2023 i 2024, o que per aquests exercicis es compti amb altres

04/04/2022 Gerent

finançaments addicionals per portar a terme la prestació.
Es procedeix a l’externalització del servei, en base a l’article 30.3 de la LCSP, atesa la manca
d’elements materials i personals suficients i propis del Consell Comarcal del Maresme per durlo a terme.
Atesa la naturalesa de la present contractació i en base al que estableix l’article 99.3.b) de la
LCSP, no resulta convenient la divisió en lots d’aquesta contractació perquè dificultaria la seva

Anna Antoja Serra
Montserrat Sanllehy Gilabert

Signatura 1 de 2

04/04/2022 Directora Àrea de Benestar i
Equitat Social
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execució des del punt de vista tècnic, tal i com es preveu al Plec de Prescripcions Tècniques,
atès que l’assoliment del degut grau d’eficiència i eficàcia en el servei d’atenció a les persones
es veuria greument afectat en cas de procedir a la divisió de l’objecte contractual. La
interdependència entre les prestacions contingudes en el seu objecte i la necessària
coordinació entre aquestes aconsellen la no divisió en lots de la licitació, amb la finalitat de
garantir una òptima execució contractual.
És per tot el que s’ha exposat que,
Es proposa
PRIMER.- INICIAR UN EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ per la licitació del Servei “Projecte
Sostre 360”, amb els dos possibles escenaris contemplats, considerant que la prestació del
servei per un grup de 15 joves o per 2 grups de 15 joves, es concretarà en funció del
finançament previst al Contracte Programa establert pel Departament de Drets Socials (DSO)
de la Generalitat de Catalunya que es troba pendent de formalització, per una durada màxima
de 7 mesos, des del dia 1 de juny de 2022 o, des del dia següent al de la formalització del
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contracte, si aquesta resulta posterior al dia 1 de juny de 2022 i fins al dia 31 de desembre de
2022, amb la possibilitat de pròrroga per dos períodes de 7 mesos addicionals, sense que la
durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 21 mensualitats.
SEGON.- TRAMITAR DE FORMA ANTICIPADA la contractació proposada, atès que es
troba condicionada a l’aprovació del finançament per part del Departament de Drets Socials
(DSO) de la Generalitat de Catalunya, a través de la signatura del Contracte Programa.
TERCER.- APROVAR els Plecs de clàusules administratives particulars i el Plecs de
prescripcions tècniques que regiran la present contractació i que s’acompanyen en aquesta
memòria, conjuntament amb els seus annexos.
QUART.- TRAMITAR la licitació del Servei “Projecte Sostre 360” , per procediment ordinari
obert i PUBLICAR l’anunci de la licitació en el perfil del contractant amb la finalitat que les

Signatura 2 de 2

Anna Antoja Serra
Montserrat Sanllehy Gilabert

següents a la publicació de l’anunci, tot tenint en compte que, al tractar-se d’una tramitació
anticipada, l’adjudicació restarà sotmesa a la condició suspensiva de l’efectiva
consolidació dels recursos que han de finançar el contracte.

04/04/2022 Directora Àrea de Benestar i
Equitat Social
Signatura 1 de 2

04/04/2022 Gerent

empreses interessades puguin presentar les seves proposicions en el termini de 15 dies
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