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Informe jurídic referent a l’inici del procediment administratiu de contractació dels
“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. L’informe tècnic de la Cap de secció d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, emès en
data 12 d’agost de 2022, pel qual es proposa iniciar el procediment de contractació de
la prestació dels “Serveis d’Intervenció Socioeducativa (SIS) per infants i adolescents
de 4 a 15 anys del barri Can Rull de Sabadell”, mitjançant procediment simplificat
sumari, per un període d’un any des de la seva formalització i un pressupost total de
licitació de 59.714,60 euros (IVA inclòs), amb els requeriments tècnics que
s’estableixen en l’informe i en els plecs de clàusules corresponents.
2. L’objecte del contracte és la gestió dels serveis d’intervenció socioeducativa per a
infants i adolescents de 4 a 15 anys i llurs famílies del barri de Can rull a la ciutat de
Sabadell. Els serveis d’intervenció socioeducativa es composen de Centres d’atenció
diürna i de serveis d’acompanyament socioeducatiu per adolescents, amb la finalitat
de dotar als barris d’uns recursos integrals que facilitin el desenvolupament normalitzat
dels ciutadans de 4 a 15 anys i llurs famílies i que garanteixin la igualtat d’oportunitats
en el seu creixement i inserció social.
3. En relació a l’execució pressupostària de l’expedient, s’informa que les dates previstes
del present contracte quant a l’exercici corrent i de futurs són les següents:
a. Data d’adjudicació del contracte (D): 16 de setembre de 2022
b. Data d’inici de l’execució material: 19 de setembre de 2022
c. Data d’inici d’execució pressupostària: 3 d’octubre de 2022
d. Data final d’execució pressupostària: 19 de setembre de 2023
Fonaments de Dret
És d’aplicació la normativa següent:
a) D’acord amb l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, els motius que justifiquen la necessitat i idoneïtat de la present contractació,
són els següents:
1. 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,
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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.
2. 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.
3. 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.
b) Segons l’article 159 de la 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, el
procediment de contractació a seguir és un procediment obert simplificat sumari.
c) D’acord amb el que preveu l’article 116 de la LCSP, els criteris que caldrà tenir en
consideració per l’adjudicació del contracte són els següents:
FORMA D’AVALUACIÓ: FÓRMULA
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)
d) El Decret de l’Alcaldia núm. 7579/2020, de 2 de novembre, publicat al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona de 13 de novembre de 2020.
D’aquesta regulació són destacables les següents consideracions jurídiques:
1) De conformitat amb el que preveu l’article 159.6 g) de la LCSP, la formalització d’aquest
contracte podrà efectuar-se mitjançant la signatura d’acceptació per part del contractista
de la resolució d’adjudicació.
2) En aquest procediment obert simplificat sumari no es requerirà la constitució de cap
garantia, ni provisional ni definitiva, de conformitat amb l’article 159.6 f) de la LCSP. Així
mateix, en aquest procediment obert simplificat sumari s’eximirà als licitadors de
l’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnic o professional, de conformitat
amb l’article 159.6 b) de la LCSP.
3) De conformitat amb l’article 326 de la LCSP, en relació amb la clàusula 24 del model
tipus de plec de clàusules administratives particulars aprovat per l’Ajuntament, la
constitució de la Mesa de contractació, en cas de procediments d’adjudicació oberts
simplificats sumaris, resulta potestativa. En conseqüència, les funcions pròpies de la Mesa
de Contractació seran assumides pel servei tècnic del centre gestor.
4) D’acord amb la Disposició Addicional tercera, apartat 2, de la Llei 9/2017, es poden
tramitar anticipadament els contractes l’execució material dels quals hagi de començar en
l’exercici següent o els contractes el finançament dels quals depengui d’un préstec, un
crèdit o una subvenció sol·licitada a una altra entitat pública o privada, i s’ha de sotmetre
l’adjudicació a la condició suspensiva de la consolidació efectiva dels recursos que han de
finançar el contracte corresponent.
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5) El Decret 7579/2020 estableix que la competència com a òrgan de contractació
respecte dels contractes de valor estimat igual o superior a 15.000 euros i igual o inferior a
100.000 euros, IVA exclòs, correspondrà als tinents d’alcaldessa amb delegació genèrica
en l'àmbit material de les competències respectives, sempre que la durada no sigui
superior a quatre anys
Conclusions
Per tot l’exposat, informo favorablement iniciar el procediment de contractació de la
prestació dels “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, amb els requeriments tècnics que s'estableixen en l’informe tècnic i en els
plecs de clàusules corresponents, en tant que s’ajusta al règim jurídic aplicable.

Sabadell, a la data de la signatura electrònica.

Mimo Gol, Ana Maria
CAP PROGRAMA ADMINISTRACIÓ
12/08/2022 13:45
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