INFORME

Assumpte: Relatiu a iniciar l’expedient de licitació del contacte per l’adjudicació de la prestació
del servei del Punt LGBTI+ de l’Ajuntament de Granollers.

Fets:
En data 11/12/2018, mitjançant resolució d’alcaldia número E-8260/2018 s’aprova l’acord per
al desenvolupament del Servei d'Atenció Integral local per a persones LGBTI (Punt LGBTI+) entre
la Direcció General d'Igualtat i l’Ajuntament de Granollers
L’objectiu d'aquesta coordinació interadministrativa és l’oferiment a la ciutadania d’un Servei
Atenció Integral per atendre a les persones LGBTI que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de
patir discriminació o violència per LGBTIfòbia, amb la finalitat de donar respostes adequades,
àgils, properes i coordinades d’acord amb les necessitats d’aquestes persones. el compliment de
la Llei 11/2014, del 10 d’octubre per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres
i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
Aquest Acord desplega un dels projectes de la fitxa 38 del Contracte Programa, conveni que
estableix un marc de coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies i els ens locals per tal de permetre una prestació i gestió dels serveis socials
que respongui a criteris de coresponsabilitat, transparència, equitat territorial i optimització dels
serveis adreçats a les persones amb necessitats socials.
Atès que l’Ajuntament de Granollers continua apostant per aquest a aquest servei, i el proper 31
de desembre de 2020 finalitza el contracte menor vigent per al desenvolupament del Servei
d'Atenció Integral local per a persones LGBTI, es proposa donar continuïtat i iniciar els tràmits
per l’adjudicació d’aquest servei mitjançant procediment obert simplificat sumari.

El Centre d'Igualtat i Recursos per a Dones no te personal suficient per donar cobertura a les
tasques que es desprenen en el desplegament d’aquest recurs. Els costos estructurals d’aquest
servei són els següents:
Estructura de costos unitaris (per hora)
Enumeració de costos unitaris
a. Costos directes
a.1 Despesa personal
a.2 Altres costos
b. Costos indirectes (estructura, 3% de cost directe)

cost
58,00
55,00
3,00
3,00

c. Cost servei (a+b)
d. Benefici ( 6% de cost de servei)
Import base licitació ( c+d)
Impost sobre valor afegir exclòs*

61,00
4,00
65,00
0
65,00

Total

%
95%
94%
5%
5%
95%
5%
100%
0
100%

*Aquesta activitat esta exempta d’IVA d’acord amb l’article 20 de la Llei 37/1992, de 28 de
desembre, de l’impost sobre el Valora Afegit.
El Conveni laboral relacionat amb aquesta prestació de servei és el publicat a la resolució
TSF/2786/2017, de 27 d’octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni
col·lectiu de treball de Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació
de risc per als anys 2013-2018 (codi de conveni núm. 79002575012007).
El finançament d’aquest contracte prové de la fitxa 38 fitxa 38 del Contracte Programa entre
l’Ajuntament i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. El contracte resta condicionat
a aquest acord interdepartamental.

La despesa derivada d’aquesta contractació te caràcter plurianual, que s’executarà en els exercicis
2021 i 2022 a l’aplicació pressupostària K4201/23180/22706 Estudis i plans d’igualtat persones
LGTBI . L’import unitari és de 65 euros i es prestaran 10 hores mensuals expecte el mes d’agost
d’acord amb la distribució econòmica següent:

Punt LGBTI 2021
Punt LGBTI 2022

-

Hores mensual
10h
10h

Hores anual
110h
110h

Preu/ hora
Cost anual
65,00 €
7.150,00€
65,00 €
7.150,00 €
Total 14.300,00

A càrrec del l’exercici 2021 la quantitat de 7.150,00 euros, exempt d’IVA.
A càrrec de de l'exercici 2022 la quantitat de 7.150,00 euros, exempt d’IVA

Aquest contracte es pot ampliar un màxim d’un 20% del preu inicial com a conseqüència de que
les necessitats reals fossin superiors a les estimades inicialment. Les causes que poden comportar
una modificació del contracte són les següents:
-

Augment del nombre de demandes d’atenció.
Augment del nombre de sessions existents per raons de servei.
Inclusió d’algun servei no previst

Fonaments de dret:

Primer.- Article 25.2. l i m) de la Llei de 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
local, quan a la competència municipal.
Segon.- Article 17 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, Llei de contractes del sector públic, pel
que fa a la qualificació dels contractes de serveis.
Tercer.- Articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, Llei de contractes del sector públic,
pel que fa a la necessitat i justificació de la contractació a realitzar.
Quart.- Article 62 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, Llei de contractes del sector públic, pel
que fa a la designació del/la responsable del contracte.
Cinquè.- Article 116.4 f) de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, Llei de contractes del sector públic,
pel que fa a la justificació de la insuficiència de mitjans.

És per això que es proposa:
Primer.- Iniciar l’expedient licitatori per a la contractació del servei del Punt LGBTI+ mitjançant
procediment obert simplificat sumari per un període de dos anys a comptar des de la
formalització del contracte, amb possibilitat de pròrroga dos anys més i un preu màxim de
licitació de 14.300,00 euros exempt d’IVA que anirà a càrrec de la partida pressupostària
pressupostària K4201/23180/22706 Estudis i plans d’igualtat persones LGTBI
Declarar la plurianualitat de la despesa del contracte que s’executarà amb la distribució anual
següent:
- A càrrec del l’exercici 2021 la quantitat de 7.150,00 euros, exempt d’IVA
- A càrrec de de l'exercici 2022 la quantitat de 7.150,00 euros, exempt d’IVA.

Segon.- Que es redactin els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques particulars que han de regir el contracte i el seu procés d’adjudicació.
Tercer.- Designar com a responsable del contracte a la senyora Jahida Loukaini, Tècnica
comunitària d’igualtat i LGBTI+ de l’Ajuntament de Granollers d'acord amb l'article 62 de la Llei
9/2017, de 9 de novembre de Contractes del Sector Públic.
Quart.- Comunicar la resolució d’adjudicació al Servei de Comptabilitat, intervenció i planificació
econòmica als efectes oportuns.

Tècnica comunitària d’igualtat de gènere i LGBTI+
Ajuntament de Granollers

