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Memòria justificativa de necessitat i idoneïtat per la contractació de 25
places d’acolliment residencial temporal i tractament social al Centre
Residencial d’Inserció Llar Pere Barnés
Contracte reservat: NO
Lots: NO
Exp: 20190279
Departament d’Atenció Social a Persones sense Llar o en Situació d’Exclusió Residencial.
Serveis socials
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1. Antecedents
En darrers anys s’ha produït un creixement de les persones en situació de vulnerabilitat social
amb un evident increment de les persones que es veuen obligades a dormir al carrer a les
ciutats d’Europa. A la ciutat de Barcelona, entre el 2008 i el 2018, el nombre de persones
dormint en recursos residencial especialitzats d’entitats socials i de l’administració municipal ha
crescut un 75%. En paral·lel, durant aquest mateix període, els recomptes realitzats a la ciutat
i les dades del Servei d’Inserció Social de l’Ajuntament indiquen un creixement de les persones
que dormen al carrer d’un 45%.
Un dels recursos dels què disposa l’Institut Municipal de Serveis Socials per atendre a les
persones sense llar són els Centres Residencials d’Inserció. Aquests centres d’estada temporal
representen el darrer esglaó del sistema d’escala de la ciutat de Barcelona i tenen un alt grau
d’especialització en funció del perfils que atenen. En concret, el CRI Llar Pere Barnés atén de
manera prioritària aquells casos més cronificats i que presenten alguna problemàtica de salut
associada.
2. Exposició de les necessitats detectades i insuficiència de mitjans
La xarxa de centres residencials per persones sense llar de l’Ajuntament de Barcelona estan
especialitzats en funció del perfil, el model d’intervenció, la temporalitat o els objectius cercats
en el pla de treball de les persones que atenen. Actualment, el municipi disposa de 1.343
places d’allotjament nocturn adreçats a diferents perfils i necessitats amb una alta demanda. A
més a més, les possibilitats de sortida dels recursos existents són molt limitades tant pel que
fa a recursos d’habitatge com d’altres recursos residencials de llarga estada.
En aquest sentit, Arrels Fundació, a través de l’equipament Llar Pere Barnés, atén
exclusivament a persones que es troben en la categoria Ethos 1 de la classificació de les
diferents situacions de sensellarisme, la qual es refereix a persones sense sostre que viuen en
un espai públic o a la intempèrie. Dins d’aquesta situació es troben 956 persones, segons el
darrer recompte portat a terme durant el maig de 2018 a la ciutat de Barcelona.
El servei de la Llar Pere Barnés és un recurs residencial amb una temporalitat inicial prevista
de 2 anys i està adreçat a persones sense llar en una situació molt cronificada. L’entitat Arrels
Fundació té una llarga trajectòria d’intervenció amb aquest perfil complex que es materialitza a
través del servei de la Llar Pere Barnés. Aquest recurs té previst ampliar places de les 34
actuals a 41 donada l’alta demanda d’aquest tipus de persones que necessiten d’una atenció de
llarga durada. La llista d’espera per accedir a la Llar Pere Barnés està al voltant de 35 persones
amb un temps d’espera que supera l’any. Atesa també la gran quantitat de persones que
actualment viuen als carrers de la ciutat, valorem que estaria justificada l’ampliació de les
places de 25 a 30 quan estiguin enllestides les obres d’ampliació a l’abril de 2020.
Arrels Fundació és també especialista en la creació de vincle amb aquest tipus de perfil
cronificat, ja que una de les característiques d’aquestes persones sense llar de llarga durada és
la de ser molt reticents a acceptar els altres recursos disponibles del Programa d’Atenció a
Persones Sense Llar.
Per prestar aquest servei es precisa d’uns recursos humans especialitzats per tal de garantir el
bon desenvolupament de les funcions descrites al plec de condicions tècniques. L’Institut
Municipal de Serveis Socials no disposa dels mitjans materials ni dels recursos tècnics adients
per realitzar aquestes actuacions, motiu pel qual cal procedir a l’auxili mitjançant la
contractació amb tercers, tot d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de
despesa, i amb total respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no
discriminació i igualtat de tracte.
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3. Justificació del procediment de licitació (art. 116.4.a) LCSP)
Als efectes d’allò establert a l’article 116.4.a) de la LCSP, es justifica a continuació que aquest
contracte s’adjudicarà pel procediment negociat sense publicitat, atès el que preveu
l’article 131.2 LCSP, per trobar-nos en el supòsit de l’article 168.a).2n LCSP, que
estableix que es podrà utilitzar aquest procediment en els contractes de serveis quan només es
puguin encomanar a un empresari determinat quan no existeixi competència per raons
tècniques, és a dir, “quan no existeixi una alternativa o substitut raonable” per dur a terme la
prestació encomanada, com en aquest cas.
De conformitat amb el que disposa l’article 168.2.a) LCSP esmentat, es considera que
únicament Arrels Fundació pot desenvolupar el present contracte amb la solvència necessària
ateses les raons tècniques que es relacionen a continuació:
Arrels Fundació disposa de l’únic equipament a la ciutat amb un equip tècnic adreçat
a l’atenció social a persones en situació de sense llar de llarga trajectòria de vida al
carrer amb problemàtiques associades al consum de tòxics, malaltia mental,
deteriorament cognitiu i conductes disruptives de difícil abordatge i que després
d’haver fet un bon procés de millora continuen requerint d’una atenció residencial
24h de llarga estada, donat que les característiques de la seva situació de greu exclusió
residencial i desestructuració personal exigeixen mantenir uns nivells d’atenció i cobertura de
necessitats a llarg termini.
En aquest sentit, no existeix una alternativa o substitut a la ciutat de Barcelona que pugui ferse càrrec de l’atenció a aquest tipus de població sense llar. Així doncs, atesa la necessitat
existent de places d’acolliment residencial temporal i tractament social a la ciutat a la ciutat, i
tenint en compte que no hi ha actualment cap entitat pública ni privada a la ciutat
que pugui oferir aquestes places amb les característiques descrites anteriorment, es
proposa contractar amb Arrels Fundació els serveis d’acolliment de les persones sense llar de
llarga trajectòria de vida al carrer amb problemàtiques associades al consum de tòxics, malaltia
mental, deteriorament cognitiu i conductes disruptives de difícil abordatge i que després
d’haver fet un bon procés de millora continuen requerint d’una atenció residencial 24h de llarga
estada prestats al Centre Residencial d’Inserció Llar Pere Barnés.

4. Objecte i modalitat de contracte que millor s’ajusta a les necessitats detectades
El present contracte té per objecte la contractació de places d’acolliment residencial temporal i
tractament social a la Llar Pere Barnés, equipament que depèn de l’entitat Arrels Fundació. El
total de places contractades en un primer moment serà de 25. No obstant això, es podran
ampliar les places contractades fins a 30 un cop hagin finalitzat les obres d’ampliació, les quals
estan previstes de finalitzar a l’abril de 2020.
El projecte de la Llar Pere Barnés inclou un servei residencial temporal de llarga estada i baixa
exigència que s’adreça a persones sense llar de la ciutat de Barcelona, en estat avançat o
consolidat de desestructuració social i que presenten algun tipus de problemàtica de salut
associada, però que han iniciat un procés d’inserció social i que requereixen d’un tipus
d’atenció que els permeti guanyar el màxim d’autonomia possible amb una atenció
individualitzada i personalitzada. S’adreça a homes i dones majors de 18 anys, encara que es
prioritzen les persones d’edat més avançada i les que portin més temps al carrer, situació que
sovint comporta la presència tant de malalties orgàniques com de trastorns mentals. Les dues
situacions no seran obstacle per a l’atenció a la Llar sempre que estigui garantida l’autonomia
mínima necessària pel desenvolupament de les activitats bàsiques de la vida diària.

3

Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)
València, 344
08009 Barcelona
www.barcelona.cat/serveissocials

La ubicació de l’equipament és al carrer Puig i Xoriguer, número 14-16, de Barcelona.
5. Justificació de no divisió en lots
Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realització i
aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma
independent. A més a més, caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs entre
els diferents contractistes per a una correcta execució global de les prestacions que resulta
desproporcionada per a les finalitats d’interès públic que es persegueixen en l’execució
d’aquestes, fet pel qual permet concloure que les prestacions no poden ser executades de
forma independent sense menyscabar la correcta execució dels treballs i una correcta
assignació dels recursos públics proporcionals a la finalitat requerida.
6. Imputació pressupost municipal
Per tal de calcular el cost del servei s’ha tingut en compte el servei definit al Plec de condicions
tècniques, en el qual es considera un servei global repercutit i un servei individual. El
pressupost total de licitació és de 2.347.461,75 €, exempt d’IVA.
- El preu global comprèn les despeses de personal, funcionament i equipament relatives a
l’allotjament i a l’atenció socioeducativa, per un import de 1.949.339,25 euros, exempt
d’IVA.
Aquesta quantitat constitueix la xifra màxima de preu global o cost que pot oferir l’empresa
licitadora. Si s’excedeix la quantia del pressupost net de la part de preu global l’oferta serà
exclosa.
- El preu unitari comprèn el cost del serveis de manutenció i higiene. La quantia total del
pressupost de licitació relatiu als preus unitaris és de 398.122,50 euros, exempt d’IVA.
Aquest pressupost net és el resultat de l’aplicació del preu unitari de 10,90 euros, sense IVA,
multiplicat pels dies de servei i el nombre de places.

2019

2020

2021

2022

2023

Any de
traspàs
6

12

12

12

6

PREVISIÓ DE DIES DE
FUNCIONAMENT

184

366

365

365

181

PLACES MÀXIMES DE L'EQUIPAMENT

34

34/41

41

41

41

PLACES MÀXIMES CONTRACTADES

25

25

25

25

25

MESOS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI

COST SERVEI DIARI GLOBAL

53,37

53,37

53,37

53,37

53,37

COST UNITARI SERVEI INDIVIDUAL
DIARI

10,90

10,90

10,90

10,90

10,90

64,27

64,27

64,27

64,27

64,27

245.502,00

488.335,50

487.001,25

487.001,25

241.499,25

1.949.339,25

50.140,00

99.735,00

99.462,50

99.462,50

49.322,50

398.122,50

295.642,00

588.070,50

586.463,75

586.463,75

290.821,75

2.347.461,75

COST UNITARI TOTAL
TOTAL COST SERVEI GLOBAL
TOTAL COST SERVEI INDIVIDUAL
GLOBAL
COST TOTAL ANUAL

TOTAL
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Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del contracte, i els
preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos en el Plec de clàusules
administratives generals, i anirà amb càrrec al/als pressupost i partida següent:
Any

C.
Econ.

C.
Progr.

C.
Orgànic

2019

22732

23141

100

295.642,00 €

0%

0,00 €

295.642,00 €

2020

22732

23141

100

588.070,50 €

0%

0,00 €

588.070,50 €

2021

22732

23141

100

586.463,75 €

0%

0,00 €

586.463,75 €

2022

22732

23141

100

586.463,75 €

0%

0,00 €

586.463,75 €

2023

22732

23141

100

290.821,75 €

0%

0,00 €

290.821,75 €

0,00 €

2.347.461,75 €

Import net

2.347.461,75 €

% IVA

Import
IVA

Import total

En els supòsits previstos legalment, es podrà procedir al reajustament de la seva imputació
pressupostaria si per motius aliens al contractista el contracte no pot ser executat dins el
termini previst i comporta que la seva execució finalitzi en un exercici pressupostari posterior
al previst.
El reajustament requerirà l’informe del responsable del contracte exposant els motius o causes
que han comportat l’endarreriment de la seva execució, la conformitat prèvia del contractista i
l’informe de la Intervenció.
7. Valor estimat del contracte
Considerant el pressupost base de licitació, les estimacions del contracte abans esmentades,
així com les seves possibles modificacions i pròrrogues, el valor estimat del contracte sense
incloure l'Impost sobre el Valor Afegit, als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i
la publicitat és el següent:
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Any

VE prestació

VE eventuals
pròrrogues

VE modificacions
amb increment
del cost
econòmic

SUMA

VE
modificacions
amb reducció
del cost
econòmic

2019

295.642,00 €

0,00 €

0,00 €

295.642,00 €

0,00 €

2020

588.070,50 €

0,00 €

63.957,25 €

652.027,75 €

0,00 €

2021

586.463,75 €

0,00 €

95.283,25 €

681.747,00 €

0,00 €

2022

586.463,75 €

0,00 €

95.283,25 €

681.747,00 €

0,00 €

2023

290.821,75 €

0,00 €

47.250,05 €

338.071,80 €

0,00 €

2.347.461,75 €

0,00 €

301.773,80 €

2.649.235,55 €

0,00 €

TOTAL
CONTRACTE

8. Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financera de les empreses
Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no
discriminació i proporcionalitat que ha de regir en tota actuació administrativa, les condicions
d’aptitud mínima que s’haurà d’exigir als licitadors per a participar en aquest procediment
d’adjudicació és la següent:
1.- Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social prestacions
que són idèntiques o similars al contracte que es pretén licitar i que no es trobin en supòsits de
prohibició de contractar.
Així mateix, per assegurar la idoneïtat de les empreses licitadores s’exigirà la següent
solvència:
1.- Solvència econòmica i financera:
La xifra anual de negocis durant els tres últims anys (2018, 2017 i 2016) ha de tenir un valor
mínim de 1.500.000 EUR.
2.- Solvència tècnica i professional:
Disposar d´experiència tècnica, mínima durant els tres darrers anys (2018, 2017 i 2016) en la
gestió de serveis socials residencials de llarga estada adreçats específicament a població sense
llar.
S’estima com a termini suficient per a presentar la proposició el de 10 dies atès el contingut i
característiques del servei.
9. Modificacions del contracte.
Ampliació de 5 places d’acolliment derivat de l’oferta d’un major nombre de places per part de
l’equipament com a conseqüència de la seva ampliació i de les necessitats del servei, a partir
del mes de maig de 2020 que suposa un increment del 12,8553% respecte del preu del
contracte.
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10.Pagament de factures.
El contractista ha de presentar al Registre General de l’Ajuntament, les factures corresponents
a les prestacions executades mensualment, amb les dades i requisits establerts en el Reial
Decret 1619/2012, de 30 de novembre.
En el cas de què el contractista estigui subjecte a l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de
desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el
Sector Públic, haurà de presentar la factura electrònicament.
La factura ha d’especificar:
Codi contracte
Òrgan contractació
Departament econòmic
Departament destinatari
Mes descriptiu del servei prestat que es factura
Detall de cada servei que es facturi, així com l’import corresponent de cadascun d’ells
Qualsevol altre que indiqui el Departament d’Atenció Social a Persones Sense Llar o en
Situació d’Exclusió Residencial
La factura especificarà, per una banda, una part fixa cada mes i, per una altra banda, la
despesa variable en funció de les pernoctacions realment efectuats durant el mes per part dels
usuaris.
FACTURACIÓ MENSUAL TIPUS
Servei d’allotjament nocturn i atenció
socio-educativa i sanitària
Servei de manutenció i higiene
nocturna i matinal

TOTAL ANUALITAT FIX/ MESOS CONTRACTATS
EN L’ANUALITAT
PREU UNITARI Nº USUARIS NOCTURNS EN EL
MES

En qualsevol cas, la part variable dependrà de les estades dels usuaris reals atesos en el
servei.
11.Termini d'execució.
La durada del contracte serà de 48 mesos comptadors des del dia d’inici de l’execució del
contracte que es fixi en la formalització.
Es preveu que en cas d’incidències resultants de esdeveniments imprevisibles per a l’òrgan de
contractació produïdes durant el procediment d’adjudicació del futur contracte posterior a
aquesta licitació, es pugui prorrogar el contracte fins que comenci l’execució del nou contracte
de conformitat amb el que preveu l’art. 29 de la LCSP i pel termini màxim de 9 mesos sempre i
quan s’hagi publicat la nova licitació amb una antelació mínima de 3 mesos respecte de la
finalització del contracte.
12. Revisió de preus.
L'adjudicatari no té dret a revisió de preus, ateses les característiques i durada del present
contracte.
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13.Condicions especials d’execució.
D’acord amb l’article 202 LCSP, s’estableixen les següents condicions especials d’execució:
13.1. El pagament del preu a les empreses subcontractades.
Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l’empresa contractista en el pagament
del preu que li correspongui per la prestació realitzada, segons les obligacions de pagament del
preu establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, s’estableix com a obligació contractual entre les parts, que l’òrgan de
contractació pagui directament a l’empresa subcontractista.
Davant el requeriment d’una empresa subcontractista, l’òrgan de contractació donarà audiència
a l’empresa contractista perquè en el termini màxim de deu dies al·legui el que cregui
convenient. Si no justifica l’impagament del preu, l’òrgan de contractació farà el pagament
directament a l’empresa subcontractista amb detracció del preu al contractista principal i amb
efectes alliberadors.
13.2. L’acreditació
subcontractades

de

pagament

en

termini

de

pagament

a

les

empreses

L’empresa contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu
dels terminis d'abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida per la
persona responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestació.
13.3. Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el
contracte durant tot el període contractual
L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions laborals
i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades en el
moment de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació.
Aquesta condició te el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà
ser objecte de penalització com a molt greu o causa d’extinció contractual.
La persona responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que declari
formalment que ha complert la obligació. Així mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de
contractació podran requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que
informin al respecte.
13.4. Conciliació coresponsable del temps laboral, familiar i personal.
L’empresa contractista ha d’aportar un pla o mesures de conciliació coresponsable del temps
laboral, familiar i personal en relació amb les persones ocupades en l’execució del contracte.
A títol d’exemple, algunes d’aquestes mesures econòmiques o assistencials que facilitin
l’atenció de menors o persones dependents; mesures laborals com la reducció de jornada,
excedències, llicències o permisos de paternitat o maternitat; flexibilització, adaptació o
reassignació de serveis i horaris en funció de les necessitats de conciliació o altres de similars.
L’empresa contractista, abans de la recepció del contracte, ha de lliurar a la persona
responsable del contracte un informe final sobre l’aplicació de les mesures.
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L’incompliment d’aquesta condició d’execució contractual es qualifica com molt greu i
comportarà l’adopció de les penalitzacions econòmiques que es corresponguin segons les
previsions que s’estableixen en la clàusula 17.
13.5. Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe.
L’empresa contractista ha d’entregar un pla que detalli les mesures per prevenir, evitar i
eradicar l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, en relació amb el personal adscrit
a l’execució del contracte. Aquestes mesures podran consistir, com a mínim, en campanyes
informatives que detallin què són conductes d’assetjament sexual o per raó de sexe; accions
formatives i la designació de persones de referència que vetllin per un espai de treball lliure de
violències masclistes o per orientació sexual o identitat de gènere.
L’empresa contractista ha d’aplicar mesures de protecció especifica de les persones
professionals contra l’assetjament sexual i per raó de sexe que aquestes puguin patir per part
de les persones usuàries, així com adoptar les mesures de formació al personal per detectar
millor les situacions de violència masclista o per orientació sexual o identitat de gènere que
pateixen les persones usuàries finals.
En el termini de deu dies posteriors a la formalització del contracte l’empresa ha de lliurar a la
persona responsable del contracte el Pla d’igualtat o mesures en relació amb les persones
treballadores que executen el contracte que ha d’incloure les mesures per prevenir, evitar i
eradicar l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, d’orientació o de gènere, en
relació amb el personal adscrit a l’execució del contracte. Si l’empresa contractista justifica la
impossibilitat d’aportació del pla o de les mesures, l’Administració municipal ha d’aportar el
suport suficient perquè pugui dissenyar i aplicar aquestes mesures concretes en el contracte
públic municipal.
L’incompliment d’aquesta condició d’execució contractual es qualifica com molt greu i
comportarà l’adopció de les penalitzacions econòmiques que es corresponguin.
Alternativament, podran suposar l’extinció del contracte.
L’empresa contractista, abans de la recepció del contracte, ha de lliurar a la persona
responsable del contracte un informe final sobre l’aplicació de les mesures.
13.6. Comunicació inclusiva.
L’empresa contractista ha de garantir:





Que en les activitats derivades de l’execució del contracte no s’utilitzen llenguatge o
imatges sexistes, que no atemptin contra la igualtat de les persones amb diversitat
funcional de qualsevol tipus, els drets de la infantesa, o que no siguin respectuoses amb la
cura pel medi ambient, la sostenibilitat i els drets dels animals.
L'ús d'una comunicació que no incorri en qualsevol tipus de discriminació per raó
d’orientació i/o identitat sexual, origen, edat, creences, o altres condicions o
circumstàncies personals o socials.
En les seves comunicacions derivades de l'execució del contracte, evitar l’exaltació de la
violència i fomentar la diversitat cultural, fugint dels estereotips negatius perpetuadors de
prejudicis.

13.7. Accessibilitat universal
L’empresa contractista ha de tenir en compte la Convenció de les Nacions Unides sobre el dret
de les persones amb diversitat funcional, així com els criteris d’accessibilitat universal i del
disseny universal o disseny per a totes les persones, segons definició del Reial decret legislatiu
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1/2013, de 29 de novembre, text refós de la Llei general de drets de persones amb diversitat
funcional i la seva inclusió social.
La persona responsable del contracte podrà requerir una certificació específica en qualsevol
moment de l’execució. L’incompliment de les mesures a favor del dret de les persones amb
diversitat funcional, així com els criteris d’accessibilitat universal i del disseny universal o
disseny per a totes les persones, es tipifiquen com a falta molt greu i podran ser causa de
penalització econòmica o d’extinció del contracte.
14.Garanties
Ateses les característiques del contracte no s’exigeix garantia provisional.
No obstant això, el contractista que resulti adjudicatari haurà de dipositar una garantia
definitiva consistent en el 5 per 100 del preu global ofert, IVA exclòs, dins del termini de 10
dies hàbils a comptar del següent al de la recepció del requeriment.
15.Termini de garantia
S’estableix un termini mínim de garantia de un mes.
16.Subcontractació
No es permet la subcontractació de les prestacions principals o substancials del contracte
(acolliment i tractament social) que només poden ser executades pel contractista tal com s’ha
justificat anteriorment.
17.Cessió del contracte
No cap la cessió del contracte.
18.Règim específic de penalitats
A banda de les penalitats que s’exigeixen amb caràcter general d’acord amb el plec de
clàusules generals i el model de plec corresponent, es considera adient establir les següents
penalitats:
a) Molt greus:
 L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest PCAP.
 L'incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les
prestacions.
 L'incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals i, en especial de les del pla de seguretat i salut en les
prestacions.
 Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient
d’acord amb la legislació vigent.
 L’abandonament del servei sense causa justificada.
 La falsedat o falsificació de les dades corresponents a les activitats desenvolupades.
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 La vulneració del deure de guardar secret de les dades de caràcter personal que es
coneguin com a causa de les activitats que es realitzin en la prestació del servei en
matèria molt greu.
 Les ofenses verbals o físiques o el tractament vexatori greu a l’usuari.
 Incomplir les directrius que es reserva l’Administració en l’acompliment del servei o
impedir que aquesta pugui desenvolupar les funcions de fiscalització i de control que li
son pròpies.
b) Greus:











L'incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions.
L'incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la
normativa general sobre prevenció de riscos laborals i, en especial, de les del pla de
seguretat i salut en les prestacions.
L'incompliment de les condicions especials d'execució establertes en aquest plec, quan
no se'ls hi hagi atribuït el caràcter d'obligacions contractuals essencials.
L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental que no estiguin
tipificades com a molt greus.
La negligència o compliment defectuós inexcusables de les obligacions contractuals.
El tractament vexatori a l’usuari, exceptuant que aquest tractament reunís les
característiques per a classificar-lo com a molt greu.
La vulneració del deure de guardar secret de les dades de caràcter personal que es
coneguin com a caus a del les activitats que es realitzin en la prestació dels servei que
no constitueixin infracció molt greu.
Excloure de la prestació del servei, sense causa justificada, a tota persona que reuneixi
els requisits inclosos en el present plec.
En general, l’incompliment greu dels deures i de les obligacions amb el usuari i la
corporació.
Actuació professional deficient o contrària a la pràctica professional, tant pel que fa a la
gestió del servei en general com en l’atenció al públic.

c) Lleus:







L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la
normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o
molt greus.
L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental que no estiguin
tipificades com a greus o molt greus.
El retard ocasional, la negligència o descuit en el compliment de les obligacions
derivades del present contracte que no causin un detriment important al servei que
impliqui la seva classificació com a greu.
No aportar la documentació tècnica en els terminis establerts en el projecte aprovat,
sense causa justificada.
La incorrecció amb els/les usuaris/àries.
No comunicar immediatament les incidències detectades en el decurs de la prestació
d’una atenció o servei.

Penalitats:
Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió d’aquestes faltes són les
següents:
Per incompliments molt greus una penalitat equivalent a un 10% com a màxim del preu
d’adjudicació o del pressupost base de licitació, quan el preu es determini en funció de preus
unitaris.

11

Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)
València, 344
08009 Barcelona
www.barcelona.cat/serveissocials

Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 6% com a màxim del preu
d’adjudicació per cada penalitat d’aquesta tipologia.
Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 3% com a màxim del preu
d’adjudicació per a cada penalitat d’aquesta tipologia.
El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a
comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient.
19.Proposta
Per tot això, proposo la contractació del servei de gestió de 25 places d’acolliment residencial
per un pressupost total de 2.347.461,75 euros, exempt d’IVA, a càrrec de la partida 0100
231.41 227.32 del pressupost anual de l’IMSS de l´any 2019 i següents:
Any

C.
Econ.

C.
Progr.

C.
Orgànic

2019

22732

23141

100

295.642,00 €

0%

0,00 €

295.642,00 €

2020

22732

23141

100

588.070,50 €

0%

0,00 €

588.070,50 €

2021

22732

23141

100

586.463,75 €

0%

0,00 €

586.463,75 €

2022

22732

23141

100

586.463,75 €

0%

0,00 €

586.463,75 €

2023

22732

23141

100

290.821,75 €

0%

0,00 €

290.821,75 €

0,00 €

2.347.461,75 €

Import net

2.347.461,75 €

% IVA

Import
IVA

Import total

Barcelona, a la data de la signatura

Carme Fortea Busquets
Cap Departament d´Atenció a Persones Sense LLar

Ignasi Seguí Arnau
Tècnic responsable del contracte
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