Àrea d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda
Barcelona Activa SAU SPM

CONTRACTE MENOR AMB PUBLICITAT EN EL PERFIL

DOCUMENT DESCRIPTIU DEL CONTRACTE
Dades del contracte
Codi contracte:
Tipus contracte:
Objecte:
Pressupost net (sense l’IVA)
IVA tipus
Pressupost de licitació (IVA inclòs)

A omplir per Serveis Jurídics
A omplir per Serveis Jurídics
PROJECTE D'INTERVENCIÓ DES DE LA
PSICOLOGIA COACHING PER ALS EQUIPS QUE
IMPLEMENTEN LES CASES D'OFICIS DEL
PROJECTE TREBALL ALS BARRIS
14.715,00€
21%
17.805,15€

Aquest pressupost net no pot ser superat
per les ofertes de les licitadores
Antecedents
Barcelona Activa té la missió d'impulsar la política econòmica i el desenvolupament local per a promoure
la millora de la qualitat de vida de les ciutadanes i ciutadans de Barcelona a través del foment de
l'ocupació, l'impuls de l'emprenedoria i el suport a les empreses. Gràcies, entre d'altres, a la
convocatòria de Treball als Barris, implementem projectes ocupacionals en territoris de la ciutat amb
especials necessitats. El fet de treballar de forma intensiva en aquests territoris amb persones que
presenten situacions d’extrema vulnerabilitat afegeix intensitat i desgast a la seva realització.
Descripció de l’objecte. Prescripcions tècniques
Des de l’any 2017 s’ha plantejat la necessitat de portar a terme una intervenció de formació interna
basada en la metodologia coach, segons l’anàlisi que s’havia fet tant de l’equip tècnic en si, com del
col·lectiu a qui atén del programa ocupacional Cases d’Oficis. Es va portar a terme una prova pilot amb
un dels projectes l’any 2017, amb molts bons resultats i es va implementar l’any 2019 a la resta de
projectes. L’objectiu d'aquesta licitació és, no només ajudar a evolucionar la mesura ocupacional en si;
sinó que també prioritzar el suport als equips per a donar-los més eines i metodologia, amb la finalitat
de millorar les seves aptituds a l’hora d’implementar l’acció ocupacional.
Lloc de realització de la prestació
A concretar.
Inici de les prestacions i termini d’execució
Des de l’1 de gener de 2020 al 31 de desembre 2020.
Criteris d’adjudicació
Els criteris d’adjudicació són:
-

Proposta tècnica (60%). Es valorarà:
o Coneixement del projecte ocupacional Casa d’Oficis (20%).
o Detall de la metodologia que s’utilitzarà per a (20%):
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▪ Recollida de dades
▪ Treball de camp
▪ Anàlisi i resultats
o Complementarietat i/o diversitat d’enfocament metodològic en Psicologia Coaching (20%)
▪ Objectius
▪ Metodologia (diagnosi, intervenció i avaluació)
▪ Planificació (diagnosi, intervenció i avaluació)
▪ Calendari
▪ Informe final (evolució, canvis observats als objectius individuals o els comuns,
suggeriments de millora)
-

Proposta econòmica (25%)
Pressupost net de licitació – oferta
---------------------------------------------------------------------- x Punts màxims = puntuació resultant
Pressupost net de licitació – oferta més econòmica

- Experiència de les persones adscrites a l’execució del contracte (15%):
o Relacionada amb col·lectius joves amb especials necessitats
o Formació per formadors en Psicologia Coaching
Oferta anormalment baixa
Es considerarà oferta anormalment baixa quan sigui inferior al 15% de la mitjana aritmètica de les
ofertes presentades.
Tramesa d’ofertes
Les licitadores hauran d’enviar les seves ofertes per correu electrònic a la següent adreça:
africa.cardona@barcelonactiva.cat i còpia a juridic@barcelonactiva.cat.
No s’admetrà cap altre forma d’enviament o lliurament de l’oferta.
Les ofertes s’hauran d’emplenar segons el model de presentació d’ofertes que s’adjunta. L’oferta haurà
d’estar degudament signada per la licitadora.
S’adverteix que no podran ser adjudicatàries d'aquest contracte aquelles persones físiques o jurídiques
amb les quals Barcelona Activa ja hagi contractat durant l'any 2020 a través d'un procediment
d'adjudicació directa per import que, sumat al d'aquest contracte, iguali o superi els 15.000 euros (IVA
exclòs), per disposició de l'art. 118.1 LCSP.
El termini de presentació de les ofertes serà com a mínim de 5 dies hàbils des de la data de publicació
de l’anunci en el Perfil de Contractant.
Garantia definitiva
En aquest contracte no es preveu que la licitadora/contractista hagi de constituir garantia definitiva que
es practicarà en forma de retenció del preu.
Notificació de l’adjudicació
L’adjudicació del contracte es publicarà en el Perfil de Contractant el que servirà de notificació a totes
les interessades.
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Protecció de dades
D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia
dels Drets Digitals, s’informa que les dades personals de les licitadores s’incorporaran al fitxer Gestió
Comptable de Barcelona Activa SAU SPM amb la finalitat de gestionar la contractació d’aquesta entitat.
Aquestes dades (identificatives i de contacte) només seran cedides a la Secretaria Tècnica de la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya i s’incorporaran a un fitxer
anomenat “Plataforma de Serveis de Contractació Pública” (PSCP) amb la finalitat de publicar aquesta
informació en la PSCP (perfil licitador); els usos previstos són el registre de les dades de contacte de
les empreses (i persones físiques) proveïdores dels òrgans de contractació d’àmbit territorial català que
fan servir la PSCP (perfil licitador) i les seves eines de licitació electrònica. La presentació de les
proposicions porta implícit el consentiment de les licitadores en els tractaments de les seves dades per
les finalitats indicades. Aquestes, podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició,
pel que fa al fitxer Gestió Comptable presentant sol·licitud a BARCELONA ACTIVA SAU SPM (C/
Llacuna, 162-164 de Barcelona) o mitjançant l’adreça electrònica: dpo@barcelonactiva.cat, indicant
clarament en l’assumpte Exercici de Dret LOPD i adjuntant còpia del DNI. Pel que fa al fitxer PSCP,
hauran de presentar sol·licitud a les oficines de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa, ubicades al Passeig de Gràcia, 19, 08007 de Barcelona o mitjançant
l’adreça electrònica: protecciodedades.eco@gencat.cat
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MODEL DE PRESENTACIÓ D’OFERTA
El/laSr/Sra............................................................ amb NIF..............................................., en nom propi
o en qualitat de representant legal de la persona física/jurídica ................................... amb
NIF/CIF........................................
En
relació
al
contracte
que
...................................................................................................

té

per

objecte

FORMULO LA SEGÜENT OFERTA ECONÒMICA:
Preu amb IVA:
Preu sense IVA1:
Import de l’IVA:
% IVA:
ALTRES ELEMENTS DE L’OFERTA EN RELACIÓ AMB ELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Explicar en aquest apartat o aportar document amb la proposició tècnica i econòmica desglossada.
DESIGNO I ACCEPTO
Que s’utilitzi, per a totes les notificacions i comunicacions electròniques relacionades amb aquesta
contractació, la següent adreça de correu electrònic (@): ...........................................................
DECLARO
Que l'empresa:
està facultada per contractar amb l’Administració, ja que té capacitat d’obrar i no es troba en cap de
les prohibicions per contractar establertes a l’article 71 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector
Públic (LCSP);
està donada d’alta a l’epígraf de l’Impost d’Activitats Econòmiques corresponent a l’objecte del
contracte i que està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i que no té cap
deute amb l'Ajuntament de Barcelona;
està inscrita en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya
1 tota la documentació que figura en
(RELI), (NIF de l’apoderat .....................................................)3 i
el RELI manté la seva vigència i no ha estat modificada.
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Dóna compliment a les previsions de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals.
Que Sí / No té relacions legals amb paradisos fiscals i, en cas afirmatiu, presenta la següent
documentació descriptiva dels moviments financers i tota la informació relativa a aquestes actuacions
......

Aquest paràgraf només l’heu de posar abans d’enviar-ho al proveïdor si el contracte implica contacte
habitual amb menors

1

El preu sense IVA no pot superar l’import net que s’especifica en l’anunci.
2 Marcar amb una X en cas que sigui certa l’afirmació.
3 Emplenar quan es tracti de persona jurídica o persona física que no actuï en nom propi.
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Té en el seu poder la certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals vigent de
cadascun dels treballadors que executaran aquest contracte.
AUTORITZO A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA I BARCELONA ACTIVA SAU SPM, en cas de
resultar adjudicatari/ària del contracte:
a sol·licitar de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), directament o a través del
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les dades justificatives i/o el certificat
d’estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries imposades per les disposicions
vigents i durant tota la vigència del contracte;
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a sol·licitar de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), directament o a través del
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les dades justificatives i/o el certificat
d’estar al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social, imposades per les
disposicions vigents i durant tota la vigència del contracte.”
4

L’obligació següent només l’heu de posar si la prestació del contracte comporta que l’empresa hagi de
tractar dades de caràcter personal facilitades per l’Ajuntament o Barcelona Activa SAU SPM
M’OBLIGO I COMPROMETO en cas de resultar adjudicatari/ària del contracte a:
- Executar les prestacions objecte del contracte amb estricte compliment de les previsions de la Llei
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals,
normativa de de desenvolupament i resta de normativa vigent aplicable.
- Tractar les dades de caràcter personal a les quals tingui accés en ocasió del compliment del present
contracte d'acord amb les instruccions dictades per BARCELONA ACTIVA SAU SPM, sense que en
cap cas les pugui aplicar ni utilitzar amb una finalitat diferent a aquell compliment, ni comunicar-les,
ni tan sols per a la seva conservació, a d'altres persones, i amb la consideració d’encarregat del
tractament.
- Guardar secret professional pel que fa a les dades de caràcter personal a les quals tingui accés en
ocasió del compliment del present contracte, obligació que subsistirà, fins i tot, un cop el contracte
s’hagi extingit, per finalització del seu termini o objecte, per resolució o per qualsevol altra causa
legalment admesa o establerta en aquest contracte.
- Mantenir les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu que té implantades, necessàries per garantir
la seguretat de les dades de caràcter personal a les quals tindrà accés en ocasió de l’execució del
present contracte, tot evitant-ne la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint
en compte I' estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que
estan exposades.
Lloc i data
Signatura

4 Marcar amb una X en cas de donar l’autorització
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