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Informe tècnic referent a l’inici de la licitació del contracte administratiu de
prestació del servei “Serveis d’Intervenció Socioeducativa (SIS) per infants i
adolescents de 4 a 15 anys del barri Can Rull de Sabadell”, per un període d’un any
des de la seva formalització
Antecedents de fet
1. La regidoria d’Acció Social té la voluntat de donar una empenta notable a la política
d’atenció i promoció de la infància i adolescència en situació de risc i d’exclusió social
servera de la ciutat, mitjançant l’obertura de nous centres oberts a nous territoris,
l’augment de serveis de família, l’ampliació de projectes d’intervenció comunitaris i de
suport a l’èxit educatiu.
2. La Llei 12/2007 de Serveis socials, d’11 d’octubre, i el decret 142/2010, pels quals
s’estableixen les competències i funcions bàsiques dels ens locals en matèria de
serveis socials, i s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011, obliguen les
corporacions locals a garantir la cobertura dels serveis de centres oberts, destinats a
cobrir les necessitats d’acolliment personal, físic i afectiu, on es desenvolupen les
activitats pròpies de la vida quotidiana dels infants a la sortida de l’escola.
3. La Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, defineix les
situacions de risc com aquelles en les què el desenvolupament i el benestar d’infants o
adolescents es veuen limitats o perjudicats per qualsevol circumstància personal,
social o familiar, sempre que per a la protecció efectiva de l’infant o l’adolescent no
calgui la separació del seu nucli familiar.
4. Així mateix, al seu art.104 e) estableix l’atenció en centres oberts com una de les
mesures d’atenció social i educativa que cal prestar un cop valorada la situació de risc
dels infants i adolescents per part de les administracions a qui correspongui la
competència en aquesta matèria.
5. En concret el SIS es presta a Sabadell mitjançant vuit serveis de centres d’atenció
diürna (4-15 anys) i dos serveis d’acompanyament a adolescents (16-17 anys)
distribuïts als diferents territoris de la ciutat, i als que hi accedeixen menors derivats
pels educadors socials dels Serveis Socials Bàsics (SSB), en base a un pla de treball
amb la família i un seguiment acurat.
6. Al 2017 la regidoria d’Acció Social va introduir canvis en la contractació de la gestió
dels Serveis d’intervenció socioeducatius de Sabadell per adaptar-los al llavors nou
marc de regulació dels serveis d’intervenció socioeducativa - centres oberts - impulsat
per la Generalitat de Catalunya.
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7. Un dels canvis va ser la contractació de la gestió de set dels vuit serveis d’intervenció
socioeducatius municipals amb una única licitació, mitjançant un procediment obert,
preveient una realització independent en l’objecte del contracte en diferents lots (set
lots) en funció de l’àmbit territorial de la prestació.
8. Pel que fa al vuitè servei d’intervenció socioeducativa, el de Can Rull, no es va licitar
atès que, pels seus trets diferencials, es considerava la concertació com el
procediment idoni per la prestació d’aquests servei i s’estava estudiant el procés a
seguir per la concertació de places.
9. A diferència dels altres set Serveis d’intervenció socioeducatius, el local on està ubicat
el de Can Rull no és municipal, és propietat de l’entitat que el gestiona: l’Associació
Juvenil l’Esquitx. L’entitat realitza en aquest espai activitats de l’àmbit socioeducatiu
pròpies, en les que hi ha inclòs l’activitat d’un servei d’intervenció socioeducativa. És,
per tant, un projecte propi de l’entitat i, en aquest cas, l’Ajuntament concertaria un
número determinat de places per a que hi puguin assistir infants i adolescents en
seguiment per Serveis Socials Bàsics municipals, en funció de la necessitat detectada
en el territori.
10. A data d’avui encara no ha estat possible d’enllestir el procediment per a la
concertació de places; d’una banda, per no haver-hi a l’Ajuntament un procediment
específic per a la concertació, sent que l’ha d’elaborar el propi servei i, per altra banda,
per la manca de recursos del propi servei per a dur-ho a terme amb més celeritat.
11. Cal tenir en compte que en cap cas aquesta fórmula contractual suposa una restricció
indeguda a la concurrència, doncs l’Associació Juvenil Esquitx es l’única entitat al
territori de Can rull que té inscrit al registre d’entitats, serveis i establiments socials
(RESE S) un servei d’intervenció socioeducatiu propi, essent aquest requisit
imprescindible per prestar-se aquest. Per tant, no hi ha cap altra entitat del territori de
Can Rull que actualment pugui prestar aquest servei.
Consideracions tècniques
1. Objecte del contracte
L’objecte d’aquest contracte és la prestació de servei d’intervenció socioeducatiu al barri
de Can rull, en concret el Centre d’Atenció Diürna per a infants i adolescents de 4 a 15
anys amb una capacitat màxima de 36 infants i una assistència màxima de 15 infants per
dia, i que funciona de dilluns a divendres no festius del calendari escolar, de les 16.30h
fins a les 20:30h.
Als efectes del que disposa l’article 2.4 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic
(LCSP), el CPV és: 85311300-5 “Serveis de benestar social proporcionats a nens i joves”.
2. Justificació de la necessitat i idoneïtat del contracte
Necessitats administratives del contracte: La Llei 12/2007 de Serveis socials, d’11
d’octubre, i el decret 142/2010, pels quals s’estableixen les competències i funcions
bàsiques dels ens locals en matèria de serveis socials, i s’aprova la Cartera de Serveis
Socials 2010-2011, obliguen les corporacions locals a garantir la cobertura dels serveis
de centres oberts, destinats a cobrir les necessitats d’acolliment personal (físic i afectiu,)
on es desenvolupen les activitats pròpies de la vida quotidiana dels infants a la sortida de
l’escola.
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La Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, defineix les
situacions de risc com aquelles en les què el desenvolupament i el benestar d’infants o
adolescents es veuen limitats o perjudicats per qualsevol circumstància personal, social o
familiar, sempre que per a la protecció efectiva de l’infant o l’adolescent no calgui la
separació del seu nucli familiar.
Així mateix, al seu art.104 e) estableix l’atenció en centres oberts com una de les
mesures d’atenció social i educativa que cal prestar un cop valorada la situació de risc
dels infants i adolescents per part de les administracions a qui correspongui la
competència en aquesta matèria.
En concret el SIS es presta a Sabadell mitjançant vuit serveis de centres d’atenció diürna
(4-15 anys) i dos serveis d’acompanyament a adolescents(16-17 anys) distribuïts als
diferents territoris de la ciutat, i als que hi accedeixen menors derivats pels educadors
socials dels Serveis Socials Bàsics (SSB), en base a un pla de treball amb la família i un
seguiment acurat.
Ateses les necessitats dels recursos humans i requeriments del espai necessaris per a la
gestió d’aquests servei, no pot ser prestat amb mitjans propis de l’Ajuntament
3. Naturalesa del contracte i tipus de procediment
Aquest contracte de serveis té caràcter administratiu típic, d’acord amb el previst als
articles 17 i 25 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per
la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i dels Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de gener (en endavant, LCSP), i
les parts contractants queden sotmeses expressament al plec de clàusules administratives
particulars, al plec de prescripcions tècniques aprovat i al plec de clàusules
administratives generals que pugui aprovar l’Ajuntament de Sabadell, i es tipifica com a
contracte de serveis segons es defineix a l’article 17 de LCSP.
Considerant l’import del contracte, la durada, els criteris d’adjudicació previstos i les
prestacions que constitueixen l’objecte del mateix, l’adjudicació de la present contractació
es realitzarà mitjançant procediment obert simplificat sumari (article 159 LCSP, modificat
per la Disposició final quaranta de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos
Generals de l’Estat per l’any 2021).
4. Termini del contracte
D’acord amb la naturalesa de la prestació, les característiques del finançament i la
necessitat de sotmetre periòdicament a concurrència la realització del contracte (article
29.1 de la LCSP), es proposa una durada d’un any a partir de la data de la formalització.
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No es preveu possibilitat d’una pròrroga.
Així mateix, si al venciment del contracte no s’hagués formalitzat el nou contracte que
garanteixi la continuïtat de la prestació com a conseqüència d’esdeveniments
imprevisibles per a l’òrgan de contractació produïdes en el procediment d’adjudicació i
existeixin raons d’interès públic per no interrompre la prestació, es podrà prorrogar el
contracte per un període màxim de 9 mesos, sense modificar les restants condicions del
contracte, sempre que l’anunci de licitació del nou contracte s’hagi publicat, com a mínim,
abans dels tres mesos anteriors a la finalització del contracte originari, tal com preveu
l’article 29 de la LCSP.
5. Admissió de variants
No s’admeten variacions del contracte
6. Subcontractació
Aquest contracte no admet subcontractació.
7. Càlcul del pressupost de licitació del contracte
El pressupost base de licitació s’estima en la quantitat de 54.286,00 euros, més 5.428,60
euros, corresponents a l’IVA (10%), i per tant, amb un pressupost total de licitació de
59.714,60 euros (IVA inclòs), que s’imputarà pels anys 2022 i 2023 a l’aplicació
pressupostària i als projectes següents:
Any
Projecte
2022
2021 3 AJSBD 108
2023
2022 3 AJSBD 105
(*) IVA inclòs

Aplicació
211 2312 22799
211 2312 22799

Import*
Total*
14.928,65 €
59.714,60 €
44.785,95 €

El preu del contracte serà el que resulti del pressupost proposat per part del licitador,
d’acord amb la seva oferta.
8. Finançament del contracte
El finançament anual del present contracte es preveu realitzar en base als següents
percentatges:
Ajuntament de Sabadell
Generalitat de Catalunya (Contracte Programa)

48,05%
51,95%

28.692,86
31.021,74

9. Valor estimat del contracte
A efectes de licitació i de conformitat amb el que s’estableix a l'article 101 de la LCSP, el
valor estimat del contracte es de 54.286,00 € (aquest valor no inclou l’IVA).
Pressupost base de licitació (sense IVA)
Import de les modificacions previstes amb cost econòmic (sense IVA)
Import de les eventuals pròrrogues (sense IVA)
Import altres conceptes (sense IVA)
Total del valor estimat

54.286,00 €
€
€
€
54.286,00 €
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10. Pagament de les factures
El Pagament de les factures es realitzarà mensualment, prèvia presentació de les factures
corresponents, degudament conformades pels serveis tècnics del Servei d’Acció Social.
11. Criteris d’adjudicació del contracte
D’acord amb el que preveu l’article 116 de la de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, la justificació dels criteris que caldrà tenir en consideració per
l’adjudicació del contracte són els següents:
Serà per una puntuació total de 100 punts, del quals 49 seran per la millor oferta
econòmica i fins a 51 per la millor proposta tècnica del licitador:
Pel que fa a l’oferta econòmica (49 punts) la fórmula de càlcul és la següent:
P = 49 x (OM/OF)
 P: puntuació obtinguda
 OM: Oferta més baixa
 OF: Oferta del licitador
Pel que fa a la proposta tècnica i de qualitat es valoraran per fórmula les diferents
aspectes més rellevants del projectes tècnic (la puntuació de cada apartat està en
l’annex1. Quadre resum):
1. Experiència laboral acreditada de l’equip tècnic (còmput mig del personal establert al
plec tècnic) en serveis d’intervenció social amb menors en risc i les seves famílies
(SIS o centres oberts, programes amb adolescents a medi obert,...), expressada en
anys treballats i acreditada amb presentació d’informe de vida laboral o faig constar de
serveis prestats. L’equip tècnic estarà format per dos educadors socials amb titulació
oficial o com a mínim un educador social i un tècnic/ques d’integració social. Aquest
personal s’adscriurà de forma obligatòria al contracte.
-

De 1 any a 1,5 anys d’experiència ............................. 5 punts
D’1,5 anys i un dia fins a 2 anys d’experiència........... 10 punts
De 2 anys i un dia a 3 anys d’experiència................... 15 punts
Més de 3 anys d’experiència..................................... 20 punts

2. Pel que fa a la formació i capacitació del personal vinculat a l’entitat en la prestació del
servei mesurat en hores de formació específica per millorar les competències del
personal que presta el servei en l’ àmbit de l’atenció a infants i adolescents en risc a
les seves famílies:
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P = 11 x (OF/OM)
 P: puntuació obtinguda
 OM: Oferta més amplia d’hores de formació
 OF: Oferta del licitador
3. Pel que fa als mitjans materials (dotació del mobiliari de l’espai, materials educatius,
materials tecnològics, etc.) en què es compta per la realització del servei es valorarà
mitjançant la següent fórmula. (Caldrà enumerar els mitjans materials i de suport
tecnològic amb el valor/cost d’aquest):
P = 20 x (OF/OM)
 P: puntuació obtinguda
 OM: Oferta millor de mitjans materials de suport tecnològic (valor econòmic)
 OF: Oferta del licitador (valor econòmic)
12. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
Serà considerada desproporcionada o temerària l’oferta econòmica en els següents
supòsits:
-

Si es presenta un licitador, sigui inferior al 25%, del pressupost base de licitació.

-

Si es presenten dos licitadors, l’oferta que sigui inferior en més del 20% a l’altre
oferta

-

Si es presenten tres licitadors, quan determinada o determinades ofertes siguin
inferiors al 10% de la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. El càlcul de la
mitjana aritmètica ho és de totes les proposicions presentades, excepte la superior al
10% de la mitja, la qual restarà exclosa a efectes de càlcul de la mitjana. En qualsevol
cas, es considerarà desproporcionada la baixa superior al 25 %.

-

Si es presenten quatre o més licitadors, quan determinada o determinades ofertes
son inferiors al 10% de la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. El càlcul de la
mitjana aritmètica ho és de totes les proposicions presentades, excepte les superiors
al 10% de la mitja, la qual restarà exclosa a efectes de càlcul de la mitjana.
13. Garantia definitiva

No es requerirà la constitució de garantia definitiva, segons s’estableix a l’article 159.6f) de
la LCSP
14. Penalitzacions
Sense perjudici del que es prevegi legalment, no s’estableixen penalitzacions en el
present contracte.
15. Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil
Als efectes del que preveu l’article 196 de la LCSP, el contractista haurà de disposar d’una
pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import mínim assegurat de
300.000,00 €.
16. Solvència econòmica, financera i tècnica o professional
S’eximirà als licitadors de l’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional, segons l’article 159.6f) de la LCSP.

Ajuntament de Sabadell · Plaça de Sant Roc, 1 · 08201, Sabadell · Tel. 93 745 31 00 · www.sabadell.cat · NIF P0818600I

6/8

²5O3E6T09576P480913KM%»

CODI DE
VERIFICACIÓ
EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT
ASSUMPTE

5O3E 6T09 576P 4809 13KM
ACS/2022/8894

DOCUMENT NÚM.

ACS16I0NQT

DATA

12-08-2022

Àrea de Presidència i Drets Socials
Acció Social
Licitació Servei Intervenció Socioeducativa Can Rull

Els licitadors no hauran d’acreditar cap requisit per a establir un mínim de solvència
econòmica, financera i tècnica. D’altra banda, s’exigeix que estiguin inscrits bé al Registro
oficial de Licitadores y Empresas Classificades (ROLECE), o bé a l’equivalent autonòmic a
Catalunya, el Registre d’Empreses Licitadores 8RELI)
17. Modificació del contracte
El present contracte no podrà ser objecte de modificació.
18. Obligacions essencials del contracte
-

El compromís del contractista d’adscripció a l’execució del contracte dels mitjans
personals i materials suficients és una obligació de caràcter essencial, de conformitat
amb l’article 76.2. de la LCSP.

-

L’incompliment de les obligacions que s’hagin qualificat com a essencials serà causa
de resolució del contracte, de conformitat amb l’article 211 de la LCSP, sense perjudici
dels supòsits en que la normativa prevegi la imposició de penalitats.

-

S’estableix com a obligació essencial disposar de l’acreditació RESES d’activitat i
d’equipament d’un local situat al barri de Can Rull de Sabadell.

-

S’estableix com a obligació essencial disposar de la titulació del personal requerida en
el plec tècnic per a l’execució del contracte.
19. Condicions especials d’execució i prestació del contracte
- S’estableix com a condició especial d’execució del contracte el fet que el contractista, o
si s’escau, societats del grup o persones o entitats vinculades a aquest, no incorri/n
durant l’execució del contracte en cap conducta delictiva vinculada amb els paradisos
fiscals declarats com a tal per la Unió Europea, o en el seu defecte, per l’Estat
Espanyol
- S’estableix com a condició especial d’execució l’obligació del contractista a sotmetre’s
a la normativa espanyola, autonòmica i europea en matèria de protecció de dades, de
conformitat amb el que estableix l’article 202.1 de la LCSP.

Ajuntament de Sabadell · Plaça de Sant Roc, 1 · 08201, Sabadell · Tel. 93 745 31 00 · www.sabadell.cat · NIF P0818600I

7/8

-

El contracte en sí és de tipus social; de totes formes, s’estableix com a condició
especial d’execució disposar de l’acreditació RESES (Registre d'Entitats, Serveis i
Establiments Socials) d’activitat de centre obert i d’equipament d’un local situat al
barri de Can Rull de Sabadell.

20. Termini de garantia
Es preveu un termini de garantia de 3 mesos, a contar des de la finalització de vigència
del contracte.
Conclusions
Per tot l’exposat, informo que es pot iniciar el procediment de contractació de la prestació
del servei del Centre d’atenció diürna per infants i adolescents de 4 a 15 anys del barri
Can Rull, mitjançant procediment obert simplificat sumari, amb els requeriments tècnics
que s'estableixen en el present informe i en els plecs de clàusules corresponents.

Sabadell, a la data de la signatura electrònica.

Romera Saavedra, Montserrat
CAP SECCIÓ ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA
12/08/2022 13:43
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