INFORME
Identificació d'expedient
Relatiu a l'aprovació dels plecs de clàusules administratives i les prescripcions tècniques particulars per al
contracte d'Atenció a Domicili - SAD a Granollers mitjançant procediment obert harmonitzat i de
tramitació ordinària.
Fets:
El SAD (servei d'atenció domiciliària) és un servei que ofereix un conjunt d'accions planificades i
destinades a proporcionar atenció i suport a la pròpia llar per mitjà d'un servei d'atenció directa,
organitzat i prestat per professionals qualificats als individus i/o unitats de convivència de totes les franges
d'edat que presentin diferents nivells de dependència per manca d'autonomia per poder realitzar les
tasques habituals de la vida quotidiana i/o dificultats d'adaptació social per manca de capacitats i/o hàbits
d'organització personals o familiars.
El SAD té com a principal objectiu atendre les mancances d'autonomia personal, tot cobrint les necessitats
bàsiques de la vida diària i les necessitats relacionals de l'individu en el seu propi domicili amb la finalitat
de:
• Millorar les condicions de vida, o la prevenció d’un deteriorament previsible.
• Oferir una atenció individual i personalitzada, un suport familiar per evitar o retardar
l’ingrés a institucions específiques.
• Cobrir la neteja i condicionament mínim de l'habitatge i altres tasques domèstiques.
Així mateix, indicar que des de l’Ajuntament de Granollers no es disposa de mitjans propis per portar a
terme aquest servei. I, davant la propera finalització del contracte en vigor el proper 30 de Juny de 2021,
la necessitat de continuar prestant aquest servei bàsic, des de serveis socials es valora no prorrogar el
contracte indicat pel següent motiu:
- Canvi en el model de licitació mitjançant ACORD MARC: On, apostant per un model d’atenció centrada en
la persona, pugui ser la pròpia persona o família la que esculli l’empresa que consideri.
Per tant es proposa iniciar un nou procediment de contractació per al període comprès entre l'1 de Juliol
de 2021 i el 30 de Juny de 2022 (12 mesos), amb possibilitat de pròrroga de fins a 12 mesos més.
Per la pròpia organització del servei, considerem no viable la divisió del servei en lots, donat que
actualment complicaria més la gestió i la coordinació del mateix.
Per l’import que es preveu de la licitació es tracta d’un procediment harmonitzat.
El preu de licitació pel període l'1 de Juliol de 2021 i fins a 30 de Juny de 2022 per un import de licitació
màxim anual de 1.138.260,91 € més 45.530,44 € de l’IVA (4%) que fan un total de 1.183.791,35€, amb
possibilitat de pròrroga de 12 mesos més, a imputar les següents aplicacions pressupostàries i fraccionat
segons el detall següent:

SAD DEPENDÈNCIA:
ANY
PARTIDA
JULIOL A DESEMBRE K4211.23117.22799
2021
GENER A JUNY DEL
K4211.23117.22799
2022
TOTAL CONTRACTE PER UN ANY

IMPORT BASE
458.893,83€

IVA 4%
18.355,75€

TOTAL IVA INCLÒS
477.249,58€

458.893,83€

18.355,75€

477.249,58€

917.787,66€

36.711,50€

954.499,16€

IMPORT BASE
110.236,63€

IVA 4%
4.409,47€

TOTAL IVA INCLÒS
114.646,09€

110.236,63€

4.409,47€

114.646,09€

220.473,26€

8.818,94€

229.292,18€

IMPORT BASE
458.893,83€

IVA 4%
18.355,75€

TOTAL IVA INCLÒS
477.249,58€

458.893,83€

18.355,75€

477.249,58€

917.787,66€

36.711,50€

954.499.16€

IMPORT BASE
110.236,63€

IVA 4%
4.409,47€

TOTAL IVA INCLÒS
114..646,09€

110.236,63€

4.409,47€

114..646,09€

220.473,26€

8.818,94

229.292,18

SAD SOCIAL
ANY
PARTIDA
JULIOL A DESEMBRE K4211.23112.22799
2021
GENER A JUNY DEL
K4211.23112.22799
2022
TOTAL CONTRACTE PER UN ANY
I en cas de pròrroga:
SAD DEPENDÈNCIA:
ANY
PARTIDA
JULIOL A DESEMBRE K4211.23117.22799
2022
GENER A JUNY DEL
K4211.23117.22799
2023
TOTAL PRÒRROGA PER UN ANY
SAD SOCIAL
ANY
PARTIDA
JULIOL A DESEMBRE K4211.23112.22799
2022
GENER A JUNY DEL
K4211.23112.22799
2023
TOTAL PRÒRROGA PER UN ANY

Per l’elaboració del preu de licitació, s’han tingut en compte els següents costos, tant directes com
indirectes.

Treballadora familiar. ENUMERACIÓ DE COSTOS UNITARIS (per
hora)
Total hores anuals: 1.380
a. Costos directes
a.1 Despesa de personal
Retribució
Seguretat social

a.2 Altres costos (8% de despesa de personal)

COST

(%)

17,57

88%

16,27
12,23
4,04
1,30

82%

0,53

3%

61%
20%
7%

Coordinació
Vestuari
Desplaçaments
Comunicacions
Formació

b. Costos indirectes

0,53

Estructura (3% de cost directe)

c. Cost del servei
(a+b)
d. Benefici industrial (6% de cost del servei)
IMPORT BASE DE LICITACIÓ (c+d)
Impost sobre el valor afegit (4%)
TOTAL IVA INCLÒS

Auxiliar de neteja. ENUMERACIÓ DE COSTOS UNITARIS (per
hora)
Total hores anuals: 1.380
a. Costos directes
a.1 Despesa de personal
Retribució
Seguretat social

a.2 Altres costos (8% de despesa de personal)

3%

18,10

91%

1,09
19,19
0,77
19,95

5%
96%
4%
100%

COST

(%)

15,07

88%

13,95
10,49
3,46
1,12

82%

0,45

3%

61%
20%
7%

Coordinació
Vestuari
Desplaçaments
Comunicacions
Formació

b. Costos indirectes

0,45

Estructura (3% de cost directe)

c. Cost del servei

15,52

3%
91%

(a+b)
d. Benefici industrial (6% de cost del servei)
IMPORT BASE DE LICITACIÓ (c+d)
Impost sobre el valor afegit (4%)
TOTAL IVA INCLÒS

0,93
16,45
0,66
17,11

5%
96%
4%
100%

S'estableixen els següents preus unitaris de sortida:
• Treballador/a Familiar: Preu màxim: 19,19 euros/hora + 0,77 (IVA 4% )= 19,95 €
• Auxiliar de la Llar: Preu màxim: 16,45euros/hora + 0,66 (IVA 4%) = 17,11€
En aquest estudi de costos, ja s’han tingut en compte els possibles augments del preu hora segons la
previsió d’entrada en vigor del nou conveni de Treballadors familiars número 79001525011999 .
El preus per serveis prestats en dies de Festius o horaris nocturns , s’incrementarà un 25%sobre els preus
bruts que resultin de les ofertes.
Per a l’any 2021 s’estima fer unes 47.826 hores de treballadora familiar i unes 13402 hores aproximades
de Auxiliar de la Llar.
Els tècnics municipals del Servei de Serveis Socials han elaborat els plecs de clàusules tècniques particulars
que han de servir de base per adjudicar el contracte i regular la prestació d'aquest servei.
El tècnic de serveis socials referent d'aquest projecte és la treballadora social Berta Castells Bellavista que
durant la durada del contracte realitzarà el seguiment tècnic del mateix mitjançant coordinacions
periòdiques amb les empreses signants de l’Acord Marc.
Fonaments de Dret:
Article 17 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, Llei de contractes del sector públic, pel que fa al
qualificació dels contractes de serveis.
Article 28 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.
Article 62 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la
designació del responsable del contracte.
Article 156 i 19 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, Llei de contractes del sector públic, pel que fa al
procediment obert harmonitzat.
Article 116.4 de la Llei 9/2017, de 09 de novembre, Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la
justificació d'insuficiència de medis propis.
Es proposa a la Junta de Govern Local,
Primer. Iniciar l'expedient administratiu del contracte i redactar el plec de clàusules administratives i el
plec de prescripcions tècniques particulars que han de regir l'adjudicació del contracte plurianual del
servei d'atenció a domicili SAD- de Granollers , mitjançant procediment obert harmonitzat, per al període
de l'1 de Juliol de 2021 i fins a 30 de Juny de 2022 per un import de licitació màxim anual de
11.138.260,91 € més 45.530,44 € de l’IVA (4%) que fan un total de 1.183.791,35€ amb possibilitat de
pròrroga de 12 mesos més.

Segon. Designar com a responsable del seguiment del contracte a la tècnica de serveis socials Berta
Castells Bellavista treballadora social referent del servei d'atenció a domicili (SAD).

