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Antecedents de fet
1.

L’Ajuntament de Sabadell té la intenció de portar a terme un contracte de servei
anomenat “Servei d’Informació, Atenció i Acompanyament LGTBI”, per a la qual
cosa s’han elaborat uns plecs tècnics, amb un pressupost de licitació global de
17.752,15 euros (IVA inclòs), essent l’IVA del 21% d’import de 3.080,95 euros, i un
valor estimat del contracte de 61.619,04 euros.

2.

És preveu que la vigència del contracte sigui d’un any, amb data d’inici l’1 de
setembre de 2022, i en cas que no s'hagi formalitzat a la data prevista, la durada serà
d'un any des de la formalització. El contracte preveu 3 pròrrogues d’un any de durada
cadascuna

3.

S’ha previst una modificació contractual de fins el 20% del preu d’adjudicació,
corresponent a un augment de demanda per part dels/les usuaris/àries i que signifiqui
un increment de la llista d’espera de més de 15 dies hàbils, com està contemplat a la
Carta de Serveis del SIAD.

4.

Aquest contracte no està subjecte a regulació harmonitzada, en els termes que
disposa l’article 19 i 22 de la LCSP.

5. Per altra banda, l’article 22.1.c) de la LCSP estableix que els contractes de serveis
socials i altres contractes dels enumerats en el seu annex IV, estan subjectes a
regulació harmonitzada quan el seu valor estimat sigui superior a 750.000 euros.
El contracte que es proposa consta d’un CPV 98113000-8, servei d’assistència social
present a l’esmentat annex IV de la LCSP.
6. Pel que fa als criteris d’adjudicació, s’ha donat compliment a la previsió de l’article
145.4 paràgraf segon que estableix que en relació als contractes de serveis de
l’annex IV, els criteris relacionats amb la qualitat deuran de presentar, al menys, el
51% de la puntuació assignable en la valoració d’ofertes, sense perjudici del que
disposa l’article 146.2.a) LCSP.
7.

L’adjudicació d’aquest contracte de serveis es realitzarà mitjançant procediment obert
simplificat, que regula l’art. 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic (LCSP), per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
Directives 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de gener, del Parlament Europeu i del
Consell.
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8.

Per decret d’Alcaldia núm. 1071/2022, de 9 de febrer, es va aprovar un plec de
clàusules administratives tipus per procedir a l’adjudicació dels contractes de serveis,
mitjançant procediment obert simplificat, adaptats a la Llei 9/2017, el qual s’ha utilitzat
per l’elaboració dels plecs particulars que han de regir l’aprovació de l’expedient de
contractació, adjudicació i execució d’aquest contracte, així com el seu annex 1 que
correspon al quadre resum dels esmentats plecs.

9.

Per dur a terme la contractació d’aquest servei, s’ha elaborat el corresponent
expedient de contractació que inclou el Plec de clàusules administratives particulars i
l’annex 1 Quadre resum, així com el Plec de prescripcions tècniques que han de regir
el contracte..

10. La cap del Servei de Feminismes i Diversitat ha emès, en data 31 de març de 2022,
informe en relació a la sostenibilitat financera d’aquest expedient de contractació.
11. L’informe tècnic emès per la cap de Secció de Feminismes i LGTBI, de data 11 de
maig de 2022, justificatiu de la necessitat d’aprovar l’expedient d’aquesta contractació
12. L’informe jurídic emès per la tècnica superior en dret del servei de Feminismes i
Diversitat, de data 11 de maig de 2022, en el qual es conclou que no hi ha cap
objecció legal per poder aprovar aquest expedient de contractació de serveis.
13. Aquest expedient està subjecte al règim de fiscalització limitada prèvia d’acord amb
els articles 18 i 19 del Reglament de control intern de l’Ajuntament de Sabadell
(RCIAS).
14. En haver-hi crèdit suficient i adequat en el Pressupost municipal per fer front a la
despesa, que té caràcter pluriennal, i als efectes d’aprovar l’expedient de
contractació, s’han emès els documents comptables que s’indiquen:
Any

Relació Q

N. Operació

2022

Q/2022/2112

Fas Data
e
920220005374 A 30/03/2022

2023

Q/2022/2113

920229000322

A

30/03/2022

Referència

Projecte

22022005023 2022 3
AJSBD 2 1

Aplicació
2022 301
2318 22799
2022 301
2318 22799
Total

Import
4.438,05
13.314,10
17.752,15

Fonaments de Dret
És d’aplicació la normativa següent:
a) 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
del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014.
b) 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. L’article 17 de la LCSP, defineix el contracte de serveis com aquell que té per objecte
prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o adreçades a
l’obtenció d’un resultat diferent al d’una obra o d’un subministrament, incloent aquells
en què l’adjudicatari s’obliga a executar el servei de forma successiva i per preu
unitari.
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2. L’article 22.1.c) de la LCSP estableix que els contractes de serveis socials i altres
contractes dels enumerats en el seu annex IV, estan subjectes a regulació
harmonitzada quan el seu valor estimat sigui superior a 750.000 euros.
El contracte que es proposa consta amb el CPV 98113000-8, serveis proporcionats
per organitzacions especialitzades, essent present a l’esmentat annex IV de la LCSP.
3. L’article 99.3 de la LCSP disposa que sempre que la naturalesa o l’objecte del
contracte ho permetin, s’ha de preveure la realització independent de cadascuna de
les seves parts, mitjançant la seva divisió en lots, i es poden reservar lots de
conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta, la qual estableix que
s’han de fixar percentatges mínims de reserva del dret a participar en els
procediments d’adjudicació de determinats contractes, o de determinats lots d’aquests,
a centres especials d’ocupació d’iniciativa social i a empreses d’inserció regulades,
respectivament, en el text refós de la Llei general de drets de les persones amb
discapacitat i de la seva inclusió social, aprovada mitjançant el Reial decret legislatiu
1/2013, de 29 de novembre, i en la llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació
del règim de les empreses d’inserció, que compleixin amb els requisits que estableix la
normativa esmentada per tenir aquesta consideració.
4. L’òrgan de contractació podrà no dividir en lots l’objecte del contracte quan existeixin
motius vàlids, que s’hauran de justificar adientment a l’expedient. Es consideraran
motius vàlids els següents:
a) El fet que la divisió en lots de l’objecte del contracte comporti un risc de
restringir injustificadament la competència.
b) El fet que, la realització independent de les diverses prestacions compreses
dins l’objecte del contracte dificulti la correcta execució del mateix des del punt
de vista tècnic; o bé que el risc per a la correcta execució del contracte
procedeixi de la naturalesa del seu objecte, al implicar la necessitat de
coordinar la execució de diferents prestacions, qüestió que es podria veure
impossibilitada per la seva divisió en lots i la conseqüent execució per una
pluralitat de contractistes.
5. L’article 99.5 de la LCSP disposa que quan l’òrgan de contractació hagi decidit dividir
en lots l’objecte del contracte i, a més, permetre que es pugui adjudicar més d’un lot al
mateix licitador, aquell pot adjudicar a una oferta integradora, sempre que es
compleixin tots i cadascun dels requisits següents:
a) Que aquesta possibilitat s’hagi establert en el plec que regeixi el contracte i
es reculli a l’anunci de licitació. Aquesta previsió ha de concretar la
combinació o combinacions que s’hagi d’admetre, si s’escau, així com la
solvència i capacitat exigida a cadascuna.
b) Que es tracti de supòsits en què hi hagi diversos criteris d’adjudicació.
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c) Que prèviament es porti a terme una avaluació comparativa per determinar
si les ofertes presentades per un licitador concret per a una combinació
particular de lots compliria millor, en conjunt, els criteris d’adjudicació que
estableix el plec respecte als lots esmentats, que les ofertes presentades
per als lots separats de què es tracti, considerats aïlladament.
d) Que els empresaris acreditin la solvència econòmica, financera i tècnica
corresponent, o, si s’escau, la classificació, al conjunt de lots pels quals
liciti.
6. L’article 99.7 de la LCSP disposa que en els contractes adjudicats per lots, i llevat que
s’estableixi una altra previsió en el plec que regeixi el contracte, cada lot constitueix un
contracte, excepte en casos en què es presentin ofertes integradores, en els quals
totes les ofertes constitueixen un contracte.
7. Els articles 116 i 117 de la LCSP regulen l’inici i l’aprovació de l’expedient de
contractació, així com el contingut d’aquest, que incorporarà, en tot cas, els plecs de
les clàusules administratives que regularan el contracte, el plec de prescripcions
tècniques, el document justificatiu de l’existència de crèdit, la justificació de l’elecció
del procediment de licitació, els criteris de solvència tècnica o professional, i
econòmica i financera, els criteris que es tindran en consideració per adjudicar els
contracte i el valor estimat del mateix.
8. L’article 117 de la LCSP estableix que, completat l’expedient de contractació, s’ha de
dictar resolució motivada per l’òrgan de contractació relativa a l’aprovació d’aquest i a
l’obertura del procediment d’adjudicació, aprovant la despesa corresponent. Tanmateix
que aquesta resolució s’ha de publicar al perfil del contractant.
9. Els articles 122, 124 i 125 de la LCSP regulen el contingut dels plecs de clàusules
administratives particulars i els plecs de prescripcions tècniques particulars.
10. L’article 135 de la LCSP prescriu la publicació de l’anunci de licitació per a
l’adjudicació de contractes de les Administracions Públiques en el perfil del
contractant, a excepció dels negociats sense publicitat.
11. L’article 145.4 paràgraf segon estableix que els criteris d’adjudicació del contracte, en
relació als contractes de serveis de l’annex IV, els criteris relacionats amb la qualitat
deuran de presentar, al menys, el 51% de la puntuació assignable en la valoració
d’ofertes, sense perjudici del que disposa l’article 146.2.a) LCSP.
12. L’article 151 de la LCSP preveu que la resolució de l’adjudicació haurà de ser
motivada, i es notificarà als candidats i licitadors, publicant-se al Perfil del Contractant
en el termini de 15 dies.
13. L’article 153 de la LCSP estableix que els serveis dependents de l’òrgan de
contractació han de requerir l’adjudicatari que formalitzi el contracte. La formalització
s’haurà de realitzar en un termini no superior a 15 dies hàbils a comptar des de
l’endemà del dia en què s’hagi notificat l’adjudicació a candidats i licitadors.
14. L’article 154 de la LCSP estableix que la formalització dels contractes s’ha de publicar
en el perfil del contractant, juntament amb el contracte corresponent, en un termini no
superior a 15 dies desprès del perfeccionament del contracte.
15. L’article 156 de la LCSP defineix el procediment obert com aquell en el que tot
empresari interessat pot presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació
sobre els termes del contracte amb els licitadors, i estableix que en cas de no seguirse el procediment obert subjecte a regulació harmonitzada per a l’adjudicació del
contracte, el termini de presentació de proposicions és com a mínim de 15 dies
naturals, comptats des del dia següent a la publicació de l’anunci de licitació del
contracte en el perfil del contractant.
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16. L’article 159 de la LCSP, a la seva nova redacció de l’apartat 1, lletra a) que preveu la
utilització del procediment obert simplificat quan el valor estimat del contracte de
serveis sigui inferior a 140.000 euros i quan entre els criteris d’adjudicació previstos al
plec no hi hagi cap avaluable mitjançant judici de valor, o havent-los, que la seva
ponderació no superi el 25 per cent del total, tret dels contractes que tinguin per
objecte prestacions de caràcter intel·lectual, en què no podrà superar el 45 per cent.
En aquest cas, el termini de presentació de proposicions és de 15 dies naturals,
comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació del contracte en el
perfil del contractant.
17. L’article 159.4 apartat d) de la LCSP estableix que l’oferta s’ha de presentar en un únic
sobre en els supòsits en què en el procediment no es prevegin criteris d’adjudicació la
quantificació dels quals depengui d’un judici de valor. En cas contrari, l’oferta s’ha de
presentar en dos sobres.
18. L’article 159.4 apartat e) de la LCSP preveu que, en cas que en el procediment es
contemplin criteris d’adjudicació la quantificació dels quals depengui d’un judici de
valor, la valoració de les proposicions l’han de fer els serveis tècnics de l’òrgan de
contractació en un termini no superior a 7 dies, i les ha de subscriure el tècnic o els
tècnics que facin la valoració.
19. L’article 159.4 apartat f) punt 4t, de la LCSP, estableix que desprès de l’acte públic
d’obertura del sobre que contingui l’oferta avaluable a través de criteris quantificables
mitjançant la mera aplicació de formules, s’haurà de requerir l’empresa que ha
obtingut la millor puntuació mitjançant una comunicació electrònica per tal que
constitueixi la garantia definitiva, en cas que sigui necessària, així com que aporti el
compromís a què es refereix l’article 75.2 i la documentació justificativa que disposa
efectivament dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del
contracte, de conformitat amb l’article 76.2; i tot això en el termini de 7 dies hàbils a
comptar des de l’enviament de la comunicació.
20. De conformitat amb el que estableix l’article anteriorment esmentat, un cop presentada
la garantia definitiva i, en els casos en què sigui preceptiva, amb la fiscalització prèvia
del compromís de la despesa per la Intervenció en els termes que preveu la Llei
47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, en un termini no superior a 5
dies, s’ha de procedir a adjudicar el contracte a favor del licitador proposat com a
adjudicatari, una vegada adjudicat s’ha de procedir a formalitzar-lo.
21. De conformitat amb el que estableix l’article 326 de la LCSP, l’òrgan de contractació
ha d’estar assistit per una Mesa de contractació, que serà l’òrgan competent per la
valoració de les ofertes. La Disposició addicional 2a, apartat 7è de la LCSP, estableix
la composició de la Mesa de contractació en les entitats locals.
22. L’òrgan competent per a l’aprovació de l’expedient i l’obertura del procediment, és la
2a Tinenta d’Alcaldessa, en ús de les atribucions que té delegades en virtut del Decret
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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.
En virtut del que precedeix i en exercici de les competències delegades per 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.
RESOLC:
Primer. Aprovar els Plecs de clàusules administratives particulars i el Quadre resum de
característiques adjunt com Annex núm. 1, que regiran el contracte de serveis anomenat
“Servei d’Informació, Atenció i Acompanyament LGTBI”, amb el codi CPV 981130008 Serveis proporcionats per organitzacions especialitzades, així com el Plec de clàusules
tècniques particulars.
Segon. Aprovar l’expedient de contractació del servei esmentat, mitjançant procediment
obert simplificat, amb un pressupost de licitació de 17.752,15 euros (IVA inclòs), essent
l’IVA del 21% per un import de 3.080,95 euros i el valor estimat del contracte de 61.619,04
euros, amb una durada prevista d’un any des de l’1 de setembre de 2022 , i en cas que
no s'hagi formalitzat a la data prevista, la durada serà d'un any des de la formalització,
amb possibilitat de tres prorrogues d’un any de durada.
Tercer. Aprovar la proposta d’autorització de la despesa per a la contractació
anteriorment aprovada i per igual import al preu de licitació de 17.752,15 euros (IVA
inclòs), la qual tindrà caràcter pluriennal, d’acord amb les operacions prèvies que s’han
incorporat a les Relacions comptables Q número Q/2022/2112 i Q/2022/2113.
Quart. Subordinar l'autorització d'aquesta despesa al crèdit que per a cada exercici
autoritzin els respectius pressupostos.
Cinquè. Convocar el procediment obert simplificat per a l’adjudicació del contracte
administratiu de servei referenciat i establir un període de quinze dies naturals per a la
presentació de proposicions, a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci de
licitació al Perfil del Contractant, de conformitat amb el que disposa l’article 159 de la
LCSP.
Sisè. Nomenar els membres de la Mesa de Contractació que assistirà a aquest òrgan de
contractació, els noms i càrrecs dels quals es descriuen i relacionen en l’apartat U del
Quadre resum (Annex 1 del PCAP) i que de conformitat amb aquest Plec, aquesta mesa
serà la competent per a la valoració de les ofertes que es presentin i formular, si escau, la
proposta d’adjudicació.
Setè. Mitjançant el present acte administratiu s’aproven els documents annexos que
s’identifiquen a continuació, el codi segur de verificació dels quals permet la comprovació
de la seva autenticitat i integritat per mitjà de la seu electrònica de l’Ajuntament de
Sabadell.
Annex Descripció document
Referència
1
Plec Condicions Tècniques
FEM16I004U
2
Plec Clàusules Administratives i FEM16I007E
Annexes
3
Annex 1 Quadre Resum LGTBI
FEM16I007F

Codi segur verificació
110R4D1U392K3F6801UJ
231W3Z200M5T0H4H10XH
3R2T1Q305P1W4W3I0T5N
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El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per TINENTA D'ALCALDESSA DE L'ÁREA DE FEMINISME, BENESTAR ANIMAL I PARTICIPACIÓ (Marta Morell Albaladejo) a les 14:52 del dia 09/06/2022, David Cabezuelo Valencia a les 14:52 del dia 09/06/2022i per David
Cabezuelo Valencia a les 14:52 del dia 09/06/2022. Mitjançant el codi de verificació segura 1N366Z4R1R581S4Q0PT6 pot comprovar la validesa de la firma electrònica dels documents signats al lloc web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.Anotada en el Llibre de Tinència d'Alcaldia de
l'Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació amb el núm. SAB/TFA/7227/2022 el 09/06/2022

²1N366Z4R1R581S4Q0PT6$»

CODI DE
VERIFICACIÓ
EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT
ASSUMPTE

1N36 6Z4R 1R58 1S4Q 0PT6
FEM/2022/11

DOCUMENT NÚM.

FEM16I0084

DATA

09-06-2022

Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació
Feminismes i LGTBI
CONTRACTACIÓ 2022-2023 POSS: Contracte de Servei d'Informació, Atenció i
Acompanyament LGTBI

Vuitè. Publicar l’anunci al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Sabadell de la
Plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, en els termes
establerts per la LCSP.
I perquè consti, signo aquest decret.
Sabadell, a la data de la signatura electrònica
FIR$REG
Morell Albaladejo, Marta
TINENTA D'ALCALDESSA DE L'ÁREA DE
FEMINISME, BENESTAR ANIMAL I PARTICIPACIÓ
09-06-2022 14:52
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