1. ANUNCI DE LICITACIÓ GENERAL ADAPTAT A L’ANNEX III (SECCIÓ 4) DE LA
LLEI 9/2017.
ANUNCI

ANUNCI DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS D’INTERVENCIÓ
SOCIOEDUCATIVA (SIS) PER INFANTS I ADOLESCENTS DE 4 A 15 ANYS DEL
BARRI CAN RULL/CIFUENTES DE SABADELL
1.- PODER ADJUDICADOR
a)
b)
c)
d)
e)

Administració Contractant: Ajuntament de Sabadell
Número d’Identificació: P0818600I
Tipus de poder adjudicador: Administració pública
Localitat: Sabadell
Adreça d’internet del Perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=viewDe
tail&idCap=28279948
f) Òrgan de contractació: Tinent d’Alcaldessa de l’Àrea de Presidència i Drets Socials
g) Adreça de l’òrgan de contractació: Pl. Sant Roc, 1
2.- OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ
a)
b)
c)
d)
e)

Servei Gestor que tramita l’expedient: Servei d’Acció Social
Persona/es de contacte per obtenció d’informació: Montserrat Romera Saavedra
Telèfon: 93 745 31 44
Fax: 93 745 31 49
Adreça de correu electrònic: mromera@ajsabadell.cat

3.- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
Tipus de contracte: Serveis
Tramitació: Ordinària
Motius d’utilització de la tramitació urgent:
Procediment: Obert simplificat sumari
Data d’aprovació de la licitació: 09/09/2022
S’aplica subhasta electrònica: NO
El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió
Europea: NO
h) Contracte reservat: NO
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

4.- OBJECTE DEL CONTRACTE
a) Descripció de l’objecte: 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 17 anys i llurs famílies i
que garanteixin la igualtat d’oportunitats en el seu creixement i inserció social.
b) Codi CPV: 85311300-5
c) Codi NUTS: ES511
d) Lloc d’execució: Sabadell

5 .- DIVISIÓ EN LOTS
a) Divisió en lots: NO
b) Justificació de la inconveniència de la divisió per lots: Es tracta d’un únic centre, que
s’ha d’ubicar al barri de Can Rull de Sabadell i que agrupa a un col·lectiu concret, per
tant, no hi ha la possibilitat de dispersió geogràfica ni possibilitat de segmentació
segons tipologia d’usuaris que justifiqui la divisió en lots.
c) Descripció del lot i CPV de cada lot:
d) Possibilitat de presentar-se a un o més lots:
e) Limitació per l’adjudicació de lots:
f) S’admet reserva de lots:
g) Lots reservats a centres Especials de Treball:
h) Lots reservats a empreses de inserció:
i) Lots reservats a altres organitzacions:
6.- ADMISSIÓ DE VARIANTS
a) Admissió de variants: NO
b) Elements:
c) Condicions:
7.- ACORDS MARC I SISTEMA DINÀMIC DE CONTRACTACIÓ
a)
b)
c)
d)
e)

Es tracta d’un acord marc o sistema dinàmic de contractació: NO
Durada prevista:
Justificació durada superior a 4 anys si s’escau:
Nombre previst i freqüència dels contractes, si es coneix:
Nombre màxim d’empreses que formaran part de l’acord marc:

8.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE I PRESSUPOST DE LICITACIÓ
a) Valor estimat del contracte (sense IVA): 54.286,00 €
b) Import de licitació (IVA inclòs): 59.714,60 € (10% IVA)
9.- DURADA DEL CONTRACTE
a)
b)
c)
d)

Durada: 1 any
En cas de contractes periòdics indicació del calendari estimat:
Inici previst: Data de la formalització.
Admissió de la/es pròrroga/gues i detall: NO

10.- GARANTIES EXIGIDES
a) Garantia provisional: NO
b) Garantia definitiva: NO
c) Justificació exigència en cas de contractes reservats:
11.- REQUISITS DE SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA I TÈCNICA
a)
b)
c)
d)

Solvència econòmica:
Solvència financera i tècnica:
Classificació: NO
Disposició legal, reglamentària o administrativa per reserva de la prestació del servei a
una professió determinada:

12.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES/ criteris d’adjudicació
a) Veure apartat “X” del quadre resum del contracte (annex I del PCAP)
b) Forma d’avaluació:
Criteris d’adjudicació
Criteris avaluables
mitjançant fórmula
(SOBRE ÚNIC)
1.

2.

La màxima puntuació
s’atorgarà
a
la
proposta que plantegi
la màxima disminució
del preu, atorgant-se
la resta de forma
proporcional
Respecte
a
la
proposta tècnica, es
valoraran per fórmula
els diferents aspectes
dels
projectes
tècnics.

Fórmula

Ponderació

P= 51 x (OM/OF)
P: Puntuació obtinguda
OM: Oferta més baixa
OF: Oferta del licitador

Màxim
punts

1. Equip professional proposat (fins a 20 punts)

49 punts

51

Experiència laboral acreditada de l’equip 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.
Aquest personal s’adscriurà de forma obligatòria al contracte
2.

De 6 mesos a 1 any d’experiència ........................... 5 punt
D’1 any i un dia fins a 2 anys d’experiència.............. 10 punts
De 2 a 5 anys d’experiència.......................................15 punts
Més de 5 anys d’experiència..................................... 20 punts
Programa formatiu (fins a 9 punts)

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:
P = 9 x (OF/OM)

P: puntuació obtinguda

OM: Oferta més amplia d’hores de formació

OF: Oferta del licitador
3.

Mitjans materials (fins a 20 punts)

Pel que fa a la quantitat de 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:
P = 20 x (OF/OM)

P: puntuació obtinguda

OM: Oferta més amplia de mitjans materials

OF: Oferta del licitador
Justificació de l’elecció dels criteris d’adjudicació i de la seva ponderació: Els criteris d’adjudicació
responen als trets més important a nivell tècnic de l’objecte de la prestació del servei; adreçat a un
col·lectiu molt vulnerable que fa necessària l’expertesa en la intervenció específica amb aquest. Per
aquest motiu també es valora la formació continuada a l’equip que presta el servei com a criteri a
valorar.
Per altra banda, donat que l’espai físic i material per a la prestació del servei l’aporta el contractista es
cerca la màxima i millor aportació de dotació per dur-lo a terme.

-

Concreció de la documentació que cal aportar per acreditar els criteris d’adjudicació (SOBRE
ÚNIC):
L’experiència laboral de l’equip tècnic en serveis específics d’atenció a infants/adolescents en
situació de risc social s’acreditarà mitjançant la presentació d’informe de vida laboral o declaració
responsable de serveis prestats de cada professional.
Aportar Pla formatiu de l’entitat adreçat al personal del SIS, concretant les hores de formació anuals
i especificant el màxim possible el contingut de les formacions, cursos, tallers, etc.
Compromís amb el detall de mitjans materials per adscriure a la prestació del servei. En el cas del
local caldrà aportar acreditació de RESES com a centre obert del equipament.

c) Condicions particulars per l’execució del contracte:
13.- PRESENTACIÓ D’OFERTES
a) Termini de presentació d’ofertes: 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la
publicació de l’anunci de licitació.
b) Lloc de presentació presencial: NO
c) S’admet presentació electrònica: SI
d) S’utilitzen comandes electròniques: NO
e) S’accepta facturació electrònica: SI
f) S’utilitza pagament electrònic: SI
14.- PRESENTACIÓ DE RECURSOS
a) Òrgan competent en els procediments de recurs:
- Contra el actes dictats per l’òrgan de contractació, recurs de reposició davant el
mateix òrgan o recurs contenciós administratiu davant dels jutjats del contenciósadministratiu de la província de Barcelona.
- Contra el actes de la Mesa de contractació, recurs d’alçada davant de l’òrgan de
contractació.
b) Termini de presentació del recurs:
Recurs de reposició: 1 mes
Recurs contenciós administratiu: 2 mesos
Recurs alçada:1 mes
c) Servei on es pot obtenir informació sobre el recurs: Acció Social
d) Telèfon: 93 745 31 44
e) Fax: 93 745 31 49
f) Adreça de correu electrònic: acciosocial@ajsabadell.cat
15.- PUBLICITAT
a) Dates i referències al DOUE a publicacions anteriors rellevants:
b) Data enviament de l’anunci al DOUE:
c) Indicació de si és aplicable l’ACP (Agència de certificació professional): NO
16.- ALTRES INFORMACIONS

Sabadell, a data de la signatura electrònica
El Tinent d’alcaldessa de l’Àrea de Presidència i Drets Socials

Pol Gibert Horcas
TINENT D'ALCALDESSA DE L'AREA DE PRESIDENCIA I DRETS
SOCIALS
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