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PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PARTICULARS REGULADORES DEL CONTRACTE DEL
SERVEI ANOMENAT “SERVEIS ESPECIALITZATS A VÍCTIMES DE VIOLÈNCIES
MASCLISTES”
PRIMERA.- OBJECTE DEL CONTRACTE
És objecte del present plec la regulació de les condicions de prestació de serveis adreçats a la
població de dones de Sabadell, amb la finalitat de donar resposta a les demandes i necessitats
detectades, mitjançant serveis d’informació, atenció i d’assessorament especialitzats.
Els serveis a prestar formen part d’un dels eixos que vertebra les línies de treball del Pla d’Igualtat
de Gènere i LGTBI 2018-2022. Concretament a l’Eix2. Acció contra les violències masclistes i la
lgtbifòbia i a l’Objectiu 1. Consolidar el circuit d’abordatge de les violències masclistes i ampliar-lo
per a donar resposta a una major diversitat de dones i àmbits de la violència.
Aquests serveis inclouen:
1- El servei d’assessorament jurídic té la finalitat d’atendre i assessorar a les dones del municipi
que han viscut o viuen alguna situació de violència masclista o qualsevol altre tipus de
discriminació per raó de gènere, en consultes de l’àmbit del dret (separació, divorci,
incompliment de règims i custòdies, violències masclistes, drets laborals., etc.).
2- El servei d’atenció terapèutica corporal té la finalitat de contribuir a la recuperació i millora
de la salut integral de les dones, reduint els símptomes com a conseqüència de les violències
rebudes i promoure un espai de cura on restablir els hàbits saludables i una relació positiva
amb el seu cos.
3- El servei de teràpia emocional grupal té la finalitat de proporcionar un espai conjunt a les
dones que han viscut o viuen situacions de violències masclistes de manera que afavoreixi
la seva recuperació.
Tots aquests serveis han d’integrar la perspectiva de gènere en l’abordatge de les diferents
situacions, entenent les discriminacions i les violències que viuen les dones com quelcom estructural
i no com a responsabilitats individuals.
Ubicació: Aquests serveis s’inclouen dins del Servei municipal d’Informació i Atenció a les Dones
(SIAD), que forma part de la secció de Feminismes i LGTBI dins del Servei de Feminismes i
Diversitat. El SIAD atén a les dones del municipi de Sabadell, així com també a les dones residents
en qualsevol dels municipis considerats en el conveni establert entre l’Ajuntament de Sabadell i el
Consell Comarcal del Vallès Occidental.
El SIAD està ubicat al carrer de Vidal, núm. 146 de Sabadell, i té un horari d’atenció al públic, de
dilluns a divendres, de 8,30 a 14h i dilluns a dijous de 15 a 17,30h.
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Pel que fa als professionals, el SIAD compta amb diferents perfils professionals per atendre la
població, tant en l’àmbit social, psicològic, jurídic i de l’àmbit de gestió i administració.
La prestació i desenvolupament d’aquests serveis han de complir el que s’estableix en aquest plec
de prescripcions tècniques i, en el seu efecte, ha d’obtenir en tot moment el vistiplau de l’Ajuntament.
Les persones físiques o jurídiques que optin a la prestació d’alguns serveis que formen part de les
actuacions previstes pels serveis d’assessorament jurídic, atenció terapèutica corporal i teràpia
emocional grupal del SIAD, presentaran, conjuntament amb la documentació que determina aquest
plec, un projecte de prestació del servei al qual vulguin optar, on es recullin les orientacions aquí
assenyalades i totes aquelles altres propostes de funcionament que siguin necessàries per a la
millora del servei.
L’aplicabilitat d’aquestes millores estarà condicionada pel límit econòmic fixat i serà acordada amb
els/les responsables tècnics/es del servei de Feminismes i Diversitat.
Per la tipologia de les necessitats que requereixen els serveis a contractar, s’ha considerat la divisió
de l’objecte d’aquest contracte de serveis en 3 lots:
Lot
Lot 1
Lot 2
Lot 3

Objecte del contracte
Assessorament jurídic
Atenció terapèutica corporal
Teràpia emocional grupal

Codi i descripció CPV
79111000-5 Serveis d’ assessoria jurídica
85142100-7 Serveis Fisioterapèutics
85121270-6 Serveis psiquiàtrics o psicològics

SEGONA.- DEFINICIÓ DEL SERVEI
Aquest contracte té per objecte la prestació d’alguns serveis que formen part de les actuacions del
SIAD. Per la tipologia de les necessitats que requereixen els serveis a contractar, s’ha dividit l’objecte
d’aquest contracte en 3 lots.
Lot 1: Assessorament jurídic
L’objecte d’aquest lot és oferir la prestació del servei anomenat “Servei d’Assessorament Jurídic”
consistent en oferir la informació i assessorament jurídic especialitzats necessaris davant de
situacions de discriminacions per raó de gènere i/o de violències masclistes, amb una perspectiva
de gènere.
L’objectiu específic és donar orientació jurídica a les dones que es troben en diferents situacions i
necessiten assessorament legal adient a les seves circumstàncies.
El servei ha d’oferir una cobertura amb un mínim de 10 hores setmanals en horari de matí i de tarda,
per poder donar resposta a les diferents demandes que arribin. Anualment seran un total de 450
hores.
L’empresa adjudicatària haurà d’adscriure un mínim de dues persones a la prestació d’aquest servei,
per tal de cobrir efectivament el calendari i horari establert tot respectant els drets laborals del seu
personal.
El personal adscrit per l’adjudicatària ha de reunir les condicions requerides a la clàusula quarta
d’aquest plec.
Tot i que el servei es concep inicialment en format presencial, es contempla que per les necessitats
del servei i/o circumstàncies conjunturals, s’hagi de desenvolupar de manera virtual i/o adoptar el
format del teletreball.
Si s’escau, l’empresa adjudicatària facilitarà els mitjans necessaris per garantir l’execució d’aquest
contracte de manera telemàtica i l’Ajuntament de Sabadell farà les adequacions necessàries.
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Lot 2: Atenció terapèutica corporal
L’objecte d’aquest lot és oferir la prestació del servei anomenat “Servei d’Atenció terapèutica
corporal”, consistent en oferir una atenció terapèutica corporal com a part del procés global de
recuperació de les dones que viuen o han viscut violències masclistes o algun tipus de discriminació
per raó de gènere.
L’objectiu específic és afavorir els processos curatius i augmentar la consciencia del propi cos de les
dones que es deriven al servei terapèutic, mitjançant tècniques de massatges corporals que permetin
restablir i mantenir l’equilibri fisiològic, mental i emocional.
El servei ha d’oferir una cobertura de 7 hores setmanals, en horari de matí i de tarda, per poder
donar resposta a les diferents demandes que arribin. Anualment seran un total de 294 hores.
El personal adscrit per l’adjudicatària ha de reunir les condicions requerides a la clàusula quarta
d’aquest plec.
Lot 3: Teràpia emocional grupal
L’objecte d’aquest lot és oferir la prestació del servei anomenat “Servei de teràpia emocional grupal”,
consistent en oferir sessions grupals de teràpia emocional com a estratègia per a la recuperació de
les dones que viuen o han viscut situacions de violències masclistes.
L’objectiu específic és afavorir la comprensió del caràcter estructural i social de les violències
masclistes, posant en comú estratègies de recuperació dutes a terme per tal de reforçar-les o
identificar-ne de noves, mitjançant un espai de reflexió que afavoreixi el reconeixement de les
situacions viscudes i la disminució del sentiment de culpabilitat.
El servei consistirà en fer dos grups de teràpia a l’any. Cada grup realitzarà una sessió setmanal de
2 hores, amb un total de 12 sessions. Anualment seran un total de 48 hores.
El personal adscrit per l’adjudicatària ha de reunir les condicions requerides a la clàusula quarta
d’aquest plec.
TERCERA.- ACTIVITATS I TASQUES A REALITZAR PER L’ADJUDICATARI
El servei assessorament jurídic, el servei d’atenció terapèutica corporal i el servei de Teràpia
emocional grupal són 3 lots diferents. Hi ha un seguit d’activitats i tasques a realitzar per l’adjudicatari
que són comunes a tots els lots, mentre que n’hi ha d’altres que són específiques per cada un d’ells.
Tasques comunes per a tots els lots:
a. Assistir a les reunions periòdiques de coordinació que convoqui el personal tècnic del
servei.
b. Assistir, en cas que les circumstàncies ho requereixin, a reunions de coordinació amb
altres departaments municipals, entitats, col·lectius i/o altres recursos especialitzats
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(CSMIJ, SAI, SAIDP, Joventut, Acció Social etc.) amb l’objectiu de vetllar per una millor
atenció.
c. Participar en l’organització, el foment i la difusió de les accions comunitàries i
transversals adreçades a les dones, a petició tècnica del servei.
d. Elaboració d’una memòria qualitativa i quantitativa en finalitzar l’any natural i una
memòria final en finalitzar el contracte
Tasques específiques per cada lot:
Lot 1: Assessorament jurídic
a. Estudi, gestió dels casos i seguiment dels mateixos, que inclourà:


Realització de la primera consulta jurídica i assessorament corresponent, mitjançant
entrevistes individuals amb les usuàries que siguin derivades per les treballadores
socials o per les psicòlogues del SIAD.



Coordinacions prèvies i posteriors a l’entrevista, sempre que aquestes es considerin
necessàries per al seguiment del cas. Aquestes coordinacions poden ser tant amb
la resta de l’equip d’atenció del SIAD com amb altres professionals i agents externs
al servei.



Seguiment de l’expedient i acompanyament extrajudicial. Aquest acompanyament
cal fer-ho des d’una perspectiva de gènere, que eviti revictimitzacions.



Registre de les intervencions efectuades als expedients corresponents, mantenint la
confidencialitat en tot moment.



Respondre a atencions d’urgència fora de l’horari habitual d’atenció si així ho
requereix la coordinació del SIAD.

b. Assessoria tècnica a professionals de l’equip o externs, sempre que s’escaigui i es valori
per part de la coordinació del SIAD.
c.

Assessorament i orientació en relació amb els documents jurídics del cas atès.

Lot 2: Atenció terapèutica corporal
a. Atenció, sessions terapèutiques i seguiment de les usuàries que siguin derivades per les
treballadores socials o per les psicòlogues del SIAD.


Realització de la primera visita d’acollida individual amb recollida de dades,
patologies i símptomes, per definir les tècniques, protocols, abordatges terapèutics
i nombre de sessions previstes.



Realització de les sessions de teràpia corporal individual segons les necessitats de
cada usuària.



Coordinacions prèvies i posteriors a la primera visita o a les sessions, sempre que
aquestes es considerin necessàries per al seguiment del cas. Aquestes
coordinacions poden ser tant amb la resta de l’equip d’atenció del SIAD com amb
altres professionals i agents externs al servei.



Registre de les intervencions efectuades als expedients corresponents, mantenint la
confidencialitat en tot moment

b. Assessoria tècnica a professionals de l’equip o externs, sempre que s’escaigui i es valori
per part de la coordinació del SIAD.

Lot 3: Teràpia emocional grupal
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a. Conducció, seguiment i avaluació dels grups de teràpia emocional de les usuàries que
siguin derivades per les treballadores socials o per les psicòlogues del SIAD.


Constituir cada grup a partir de les derivacions de l’equip del SIAD amb la informació
necessària de cadascuna de les participants i determinar conjuntament els objectius
a treballar en cada grup.



Realització de les sessions grupals de teràpia emocional a partir dels objectius
plantejats conjuntament amb l’equip del SIAD.



Coordinacions prèvies, durant i posteriorment per cada grup de dones, sempre que
aquestes es considerin necessàries per al seguiment i assoliment d’objectius de
cada dona. Aquestes coordinacions poden ser tant amb la resta de l’equip d’atenció
del SIAD com amb altres professionals i agents externs al servei.



Elaboració d’un informe per cada dona que participant i un altre informe del
desenvolupament, a la seva finalització amb la informació i conceptes que seran
indicats per la cap de secció de Feminismes i LGTBI.

b. Assessoria tècnica a professionals de l’equip o externs, sempre que s’escaigui i es valori
per part de la coordinació del SIAD.
QUARTA.- ORGANITZACIÓ DEL SERVEI
Criteris de funcionament
Es permetrà i/o es requerirà el teletreball quan es donin circumstàncies extraordinàries i/o
imprevisibles que impedeixin la feina presencial, sempre previ acord amb la secció de Feminismes i
LGTBI.
L’accés i l’ús de l’empresa adjudicatària i del personal adscrit al servei als expedients corresponents
a les persones ateses, així com a les dades que s’hi incorporin, serà l’estrictament necessari per la
bona marxa del servei, respectant la llei de protecció de dades i allò establert a la clàusula VINT del
plec de clàusules administratives reguladores de contracte.
Respecte el finançament de les despeses derivades de les accions, anirà a càrrec de l’empresa o
entitat adjudicatària del contracte. Per aquesta raó, la proposta econòmica inclourà el pressupost
d’execució de les activitats (programació, activitats a realitzar, etc. ) així com les despeses relatives
a la disposició de personal, material, programació, seguiment i avaluació.
Lot 1: Assessorament jurídic
Calendari i horari
El funcionament del servei coincidirà amb el calendari de funcionament del SIAD, condicionat als
dies festius establerts pel calendari laboral, segons el que estableix el calendari oficial de la
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Conselleria de Treball de la Generalitat de Catalunya i les dues festes locals que en aquest calendari
es determini.
Pel que fa a les accions pròpies del servei d’assessorament jurídic, aquestes quedaran
condicionades a:
- Funcionament ordinari de dilluns a divendres, en horari de matí i de tarda a concretar amb el servei
amb una cobertura setmanal de 10h, 450 hores anuals i calendari segons les necessitats del servei,
tenint present cert grau d’adaptació segons les demandes del moment i per evitar llistes d’espera.
- Flexibilitat excepcional degut a activitats extraordinàries a proposta de la coordinació SIAD, amb la
finalitat de que l’empresa adjudicatària participi en actes, formacions o reunions fora de l’horari
habitual de prestació del servei.
Local on prestar el servei
El servei es prestarà principalment a les instal·lacions del Servei d’Informació i Atenció a les Dones
(SIAD) , c/ de Vidal, 146. No obstant això, si per les característiques de l’atenció a desenvolupar fos
necessari, esporàdicament, es podrà prestar el servei en altres instal·lacions o serveis municipals.
En qualsevol cas, l’Ajuntament facilitarà la coordinació amb l’empresa adjudicatària que permeti el
contacte periòdic i el seguiment del servei, així com l’ús d’un despatx/sala per portar a terme
l’atenció, el qual no serà un espai d’ús exclusiu, sinó que pot variar en funció de la disponibilitat i serà
gestionat directament pel SIAD.
Lot 2: Atenció terapèutica corporal
Calendari i horari
El funcionament del servei coincidirà amb el calendari de funcionament del SIAD, condicionat als
dies festius establerts pel calendari laboral, segons el que estableix el calendari oficial de la
Conselleria de Treball de la Generalitat de Catalunya i les dues festes locals que en aquest calendari
es determini. Durant l’agost, nadal i setmana santa es farà una aturada del servei.
Pel que fa a les accions pròpies del servei d’Atenció terapèutica corporal, aquestes quedaran
condicionades a:
-Funcionament ordinari entre dilluns i divendres, en horari de matí i de tarda a concretar amb el
servei, amb una cobertura setmanal de 7 hores, 294 hores anuals i calendari segons les necessitats
del servei, tenint present cert grau d’adaptació segons les demandes del moment i per evitar llistes
d’espera.
-Flexibilitat excepcional degut a activitats extraordinàries a proposta de la coordinació del SIAD amb
la finalitat de què l’empresa adjudicatària pugui participar en actes, formacions o reunions fora de
l’horari habitual de prestació del servei.
Infraestructura, materials i local on prestar el servei
El servei es prestarà principalment a les instal·lacions del Servei d’Informació i Atenció a les Dones
(SIAD) , c/ de Vidal, 146. No obstant això, si per les característiques de l’atenció a desenvolupar fos
necessari, esporàdicament, es podrà prestar el servei en altres instal·lacions o serveis municipals.
En qualsevol cas, l’Ajuntament facilitarà la coordinació amb l’empresa adjudicatària que permeti el
contacte periòdic i el seguiment del servei, així com l’ús d’un despatx/sala per portar a terme
l’atenció, el qual no serà un espai d’ús exclusiu, sinó que pot variar en funció de la disponibilitat i serà
gestionat directament pel SIAD.
A l’equipament es disposarà d’una llitera plegable adient per a realitzar el servei i els materials i
productes especialitzats, així com els higiènics aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària.
Lot 3: Teràpia emocional grupal
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Calendari i horari
El funcionament del servei coincidirà amb el calendari de funcionament del SIAD, condicionat als
dies festius establerts pel calendari laboral, segons el que estableix el calendari oficial de la
Conselleria de Treball de la Generalitat de Catalunya i les dues festes locals que en aquest calendari
es determini. Durant l’agost, nadal i setmana santa es farà una aturada del servei.
Pel que fa a les accions pròpies del servei de Teràpia emocional grupal, aquestes quedaran
condicionades a:
- Funcionament ordinari entre dilluns i divendres, en horari de matí o de tarda a concretar amb el
servei. Es preveuen dos grups anuals, no coincidents en el temps, de 12 sessions de 2 hores
cadascuna amb periodicitat setmanal i un total de 24 hores cada un dels grups. Anualment seran un
total de 48 hores.
-Flexibilitat excepcional degut a activitats extraordinàries a proposta de la coordinació del SIAD amb
la finalitat de què l’empresa adjudicatària pugui participar en actes, formacions o reunions fora de
l’horari habitual de prestació del servei.
Local on prestar el servei
El servei es prestarà en un equipament municipal que disposi de les condicions necessàries per al
seu desenvolupament i que serà facilitat per l’Ajuntament.
En qualsevol cas no serà un espai d’ús exclusiu, podrà variar per cada grup i serà gestionat
directament pel SIAD.
Personal adscrit al servei
Per garantir la prestació i el funcionament de cada lot es requereix:
Núm. Lot
1
2

3

Personal adscrit al servei
Assessorament jurídic
Dues persones, amb una cobertura del servei de 10 hores setmanals. Un total de
450 hores anuals
Atenció terapèutica corporal
Una persona, amb una cobertura de servei òptima de 7 hores setmanals. Un total
de 294 hores anuals
Teràpia emocional grupal
Una persona, amb una disponibilitat per dirigir dos grups de teràpia a l’any. Cada
grup realitzarà una sessió setmanal de 2 hores, amb un total de 12 sessions.
Anualment seran un total de 48 hores.

El personal de nova adscripció o substitució haurà de tenir, com a mínim, la següent formació:


Per al lot 1: Titulació de grau en Dret, amb coneixements específics i experiència en l’àmbit
de les violències masclistes i de totes les discriminacions existents per raó de gènere; així
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com de coneixements dels procediments penals i civils que poden derivar-se d’aquestes
situacions.


Per al lot 2: Formació relacionada amb teràpies alternatives corporals i amb experiència o
coneixements en l’àmbit de l’atenció de les violències masclistes i les discriminacions per
raó de gènere.



Per al lot 3: Titulació de grau de Psicologia, amb coneixements específics i experiència en
l’atenció grupal a dones, infants i adolescents víctimes de violències masclistes.

El contractista comptarà amb recursos humans suficients per garantir la cobertura establerta del
servei.
CINQUENA.- OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI
Es contemplen un seguit d’obligacions de l’adjudicatari comunes a tots els lots, mentre que n’hi ha
d’altres que tenen un caràcter específic segons cada un d’ells.
Obligacions comunes a tots els lots
1. El personal serà aportat per l’empresa i dependrà únicament d’aquesta a tots els efectes, sense
que entre aquest i l’administració existeixi cap vincle funcionarial ni laboral.
2. Durant la vigència del contracte, cal comunicar prèviament a l’administració qualsevol substitució
o modificació del personal adscrit al servei per l’empresa, tot acreditant que la seva situació
laboral s’ajusta a dret i el seu perfil professional s’ajusta al del personal proposat per l’empresa
en el moment de la licitació.
3. Les competències professionals necessàries per a poder prestar les tasques d’execució
d’aquests serveis, comporta les següents capacitats i habilitats:




Persona dinàmica, resolutiva, creativa i polivalent, amb habilitats per treballar en equip.
Capacitat d’empatia, assertivitat i comunicació, per promoure i crear espais constructius de
relacions interpersonals, amb dinàmiques de cooperació amb el diàleg com a bases i
intervenció des de l’educació, per promoure el treball en valors.
Amb competències per analitzar l’entorn i prioritzar els objectius a partir de les necessitats
detectades i incorporar els recursos de l’entorn

4. L’empresa adjudicatària ha de designar una persona responsable per fer el seguiment i la
coordinació dels serveis i que actuï d’enllaç amb la tècnica referent de la Secció de Feminismes
i LGTBI.
5. Mitjançant la persona designada com a responsable, l’empresa haurà d’informar a l’Ajuntament
i el/la tècnic/a referent sobre el funcionament i la prestació dels serveis. A tal efecte, atendrà
satisfactòriament, d’acord amb l’objecte del contracte, les demandes d’informació i documents
de valoració que l’enllaç tècnic, directament o per delegació, li formuli.
6. L’empresa adjudicatària ha de prestar els serveis en els termes descrits en el plec amb total
continuïtat i regularitat. En el cas d’extinció normal del contracte, l’adjudicatari haurà de prestar
els serveis fins que un altre adjudicatari es faci càrrec de la seva prestació.
7. L’empresa adjudicatària és responsable de complir totes les disposicions vigents en matèria
fiscal, laboral i de Seguretat Social, de seguretat i higiene en el treball, de realitzar adientment la
seva memòria de seguretat de l’activitat i d’assegurar el compliment en matèria d’antecedents
penals de les persones treballadores i col·laboradores que adscrigui al servei.
8. Presentar a la tècnica referent de la Secció de Feminismes i LGTBI una memòria a finals d’any
natural i una altra a finalització de contracte, així com la resta de documentació de seguiment
que s’acordi en les reunions de coordinació seguint els indicadors i models pautats dins els
terminis establerts.
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9. Qualsevol modificació de les condicions laborals del personal adscrit al servei (salari, horari, etc.)
haurà de ser prèviament notificada al responsable del contracte, requerint l’acceptació per part
de l’Ajuntament abans de la seva aplicació.
10. Comunicar a l’inici de l’execució dels serveis, així com en cas de noves incorporacions, les
condicions laborals del personal adscrit al servei.
11. La documentació escrita i/o visual relacionada amb el contracte no podrà incloure llenguatge
sexista, haurà de promoure la igualtat de tracte i la no discriminació.
Obligacions específiques segons cada lot
1. En cas de substitució i/o noves incorporacions al servei, el personal adscrit haurà de tenir, com
a mínim la mateixa formació requerida a la clàusula quarta d’aquest plec, per a cada lot.
2. Les tasques del personal adscrit seran les ja descrites en aquest plec, a la clàusula quarta
d’Activitats i tasques a realitzar per l’adjudicatari, per a cada lot.
SISENA.- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT
L’Ajuntament de Sabadell, mitjançant la cap de secció de Feminismes i LGTBI i el personal tècnic
referent del servei de Feminisme i Diversitat, liderarà, gestionarà i supervisarà tots els processos i
actuacions del servei, en estreta col·laboració amb l’adjudicatari, el personal que aquest adscrigui a
la prestació del servei, i en especial, la persona responsable designada pels adjudicataris dels lots
1, 2 i 3.
SETENA.- PLANIFICACIÓ, SEGUIMENT I AVALUACIÓ
Un cop aprovada la proposta de funcionament del servei presentada, la seva implementació es
decidirà conjuntament amb la tècnica referent de la Secció de Feminismes i LGTBI del Servei de
Feminismes i Diversitat, que es reserva el dret de fer les rectificacions que creguin convenient.
L’adjudicatari, i la tècnica referent de la Secció Feminismes i LGTBI, fixaran en les reunions de
seguiment que es realitzin, uns indicadors de seguiment, avaluació i control de qualitat que permetin
la detecció de desajustos i la corresponent aplicació d’elements correctors, per cada lot. L’empresa
adjudicatària haurà d’elaborar i presentar les memòries anual i una altra a finalització de contracte,
segons el format i continguts que determini l’Ajuntament.
VUITENA.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ
Pel que fa al lot 1, tractant-se de serveis d’assessorament jurídic, regint en aquest àmbit el pacte
lliure d’honoraris entre advocat/da o societat professional i el client, no disposant d’un preu de mercat
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establert ni de cap conveni col·lectiu sectorial, el preu s’ha determinat en base al preu que ha assolit
la prestació del servei en períodes anteriors.
Pel que fa al lot 2, el preu ha estat determinat fent un càlcul en relació a altres serveis similars que
s’han realitzat i en base al que s’estableix en la resolució TSF/2786/2017, de 27 d’octubre, per la
qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d’acció
social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc per als anys 2013-2018 (codi de
conveni núm. 79002575012007).
Pel que fa al lot 3, el preu ha estat determinat fent un càlcul en relació a altres serveis similars que
s’han realitzat i en base al que s’estableix en la resolució TSF/2786/2017, de 27 d’octubre, per la
qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d’acció
social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc per als anys 2013-2018 (codi de
conveni núm. 79002575012007).
Partint de l’esmentat conveni, s’ha calculat un preu/hora, tenint en compte que les tasques a realitzar
requereixen funcions de coordinació així com de valoració i diagnòstic, les quals han estat valorades
i incorporades al preu final.
S’ha previst un 7% de despeses indirectes (5% de benefici industrial i 2% de despeses estructurals).
El pressupost base de licitació per a cada un dels LOTS corresponent al període de vigència del
contracte per a la prestació del servei és de:
LOT 1: Assessorament jurídic

Import IVA inclòs

a) Costos directes 1
Costos salarials

27.445,82€

Complement per dedicació extraordinària
TOTAL SUMA COSTOS DIRECTES

27.445,82€

b) Costos indirectes 2
Despeses generals d'estructura 2%

548,92€

Benefici industrial 5%
TOTAL SUMA COSTOS INDIRECTES
TOTAL PRESSUPOST LICITACIÓ (costos directes + costos indirectes)

1.372,29€
1.921,21€
29.367,03€

Desglossament costos salarials, si s’escau:

Conveni col·lectiu que s‘ha pres com a referència:
no disposant d’un preu de mercat establert ni de cap conveni col·lectiu sectorial, el preu s’ha determinat en
base al preu que ha assolit la prestació del servei en períodes anteriors
(Aquesta indicació no prejutja el conveni col·lectiu que sigui d’aplicació.)
Categoria professional

Retribució salarial anual(sense iva)

Professional de l’àmbit jurídic (advocacia)

22.682,50€

Nombre de treballadors/es
per lot
2

1

Són costos directes aquells que s’associen al producte o servei de forma clara, sense necessitat de cap tipus de repartiment,
com per exemple: matèries primeres, mà d’obra directa.
2 Són costos indirectes aquells que no poden ser aplicats directament a un producte, servei o centre de cos, com per exemple
la ma d’obra indirecta, els costos de producció, els costos comercials, d’administració i financers.
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LOT 2: Atenció terapèutica corporal

Import IVA inclòs

a) Costos directes 3
Costos salarials

14.229,60€

Complement per dedicació extraordinària
TOTAL SUMA COSTOS DIRECTES

14.229,60€

b) Costos indirectes 4
Despeses generals d'estructura 2%

284,59€

Benefici industrial 5%

711,48€
996,07€

TOTAL SUMA COSTOS INDIRECTES
TOTAL PRESSUPOST LICITACIÓ (costos directes + costos indirectes)

15.225,67€

Desglossament costos salarials, si s’escau:
Contempla el càlcul proporcional segons hores i conveni, incloent complements per dedicació extraordinària
(accions, activitats, etc., fora de la jornada laboral).
Conveni col·lectiu que s‘ha pres com a referència:
Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de
risc per als anys 2013-2018 (codi de conveni núm. 79002575012007)
(Aquesta indicació no prejutja el conveni col·lectiu que sigui d’aplicació.)
Categoria professional

Retribució salarial anual(sense iva)

Personal de l’àmbit de les teràpies
corporals

11.760.00€

Nombre de treballadors/es
per lot

LOT 3: Teràpia emocional grupal
a) Costos directes

1

Import IVA inclòs

5

Costos salarials

8.481,31€

Complement per dedicació extraordinària
TOTAL SUMA COSTOS DIRECTES

8.481,31€

3

Són costos directes aquells que s’associen al producte o servei de forma clara, sense necessitat de cap tipus de repartiment,
com per exemple: matèries primeres, mà d’obra directa.
4 Són costos indirectes aquells que no poden ser aplicats directament a un producte, servei o centre de cos, com per exemple
la ma d’obra indirecta, els costos de producció, els costos comercials, d’administració i financers.
5 Són costos directes aquells que s’associen al producte o servei de forma clara, sense necessitat de cap tipus de repartiment,
com per exemple: matèries primeres, mà d’obra directa.
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b) Costos indirectes 6
Despeses generals d'estructura 2%

169,62€

Benefici industrial 5%
TOTAL SUMA COSTOS INDIRECTES
TOTAL PRESSUPOST LICITACIÓ (costos directes + costos indirectes)

424,07
593,69
9.075€

Desglossament costos salarials, si s’escau:
Contempla el càlcul proporcional segons hores i conveni, incloent complements de per dedicació extraordinària
(accions, activitats, etc., fora de la jornada laboral).
Conveni col·lectiu que s‘ha pres com a referència:
Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de
risc per als anys 2013-2018 (codi de conveni núm. 79002575012007)
(Aquesta indicació no prejutja el conveni col·lectiu que sigui d’aplicació.)
Nombre de treballadors/es
Categoria professional
Retribució salarial anual(sense iva)
per lot
Professional en psicologia
23.023,84 €
1

De conformitat amb la Disposició addicional 33a de la LCSP, el nombre total d’hores dedicades a la
prestació del servei resta subordinat a la necessitat de l’Administració, per tant, es tracta d’un
pressupost màxim i l’Organisme no resta obligat a exhaurir el pressupost.
El pressupost de licitació del contracte serà de 53.667,70 € (IVA inclòs), que queda desglossat
per lots de la següent forma:
Import
LOT 1
LOT 2
LOT 3
Total

Pressupost de licitació
( IVA inclòs)

Tipus d’IVA aplicable: 21 %
Import IVA
24.270,27€
12.583,20€
7.500,00€
44.353,47€

LOT 1
LOT 2
LOT 3
Total

5.096,76 €
2.642,47€
1.575,00€
9.314,23€

LOT 1
LOT 2
LOT 3
Total

El valor estimat del contracte és el que figura a continuació:
Pressupost base de licitació (sense IVA)
Import de les modificacions previstes amb cost econòmic (sense IVA)
Import de les eventuals pròrrogues (sense IVA)
Total valor estimat

29.367,03€
15.225,67€
9.075,00
53.667,70€

44.353,47€
4.435,35€
44.353,47€
93.142,29€

El desglossament del valor estimat per cada lot és el següent:
Lot 1:
Pressupost base de licitació del lot (sense IVA)
24.270,27€
Import de les modificacions previstes per al lot amb cost econòmic (sense IVA)
2.427,03€
Import de les eventuals pròrrogues del lot (sense IVA)
24.270,27€
Import altres conceptes (sense IVA)
€
Total del valor estimat del lot
50.967,57€
Mètode de càlcul:
S'ha calculat tenint en compte la durada inicial, un any de pròrroga i un 10% de modificacions previstes.
Lot 2:
Pressupost base de licitació del lot (sense IVA)
Import de les modificacions previstes per al lot amb cost econòmic (sense IVA)
Import de les eventuals pròrrogues del lot (sense IVA)
Import altres conceptes (sense IVA)

12.583,20€
1.258,32€
12.583,20€
€

6

Són costos indirectes aquells que no poden ser aplicats directament a un producte, servei o centre de cos, com per exemple
la ma d’obra indirecta, els costos de producció, els costos comercials, d’administració i financers.
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Total del valor estimat del lot
26.424,72€
Mètode de càlcul:
S'ha calculat tenint en compte la durada inicial, un any de pròrroga i un 10% de modificacions previstes.
Lot 3:
Pressupost base de licitació del lot (sense IVA)
7.500,00€
Import de les modificacions previstes per al lot amb cost econòmic (sense IVA)
750,00€
Import de les eventuals pròrrogues del lot (sense IVA)
7.500,00€
Import altres conceptes (sense IVA)
€
Total del valor estimat del lot
15.750,00€
Mètode de càlcul:
S'ha calculat tenint en compte la durada inicial, un any de pròrroga i un 10% de modificacions previstes.

NOVENA.- ANUALITATS
Per atendre la despesa d’aquest contracte, que té caràcter plurianual, hi ha crèdit suficient i adequat
al pressupost al pressupost municipal conforme el següent:
LOT
LOT 1

Anualitat

Aplicació
pressupostària

2022

2022 301 2318 22604

2023

2022 301 2318 22604

Projecte pressupostari
2021 3 AJSBD 123 1

LOT 2

2022 301 2318 22799

2023

2022 301 2318 22799

2021 3 AJSBD 123 1

2022

2022 301 2318 22799

2023

2022 301 2318 22799

29.367,03
5.075,22
10.150,45

Total Lot 2
LOT 3

2.447,25
26.919,78

Total Lot 1
2022

Total (IVA inclòs)

2021 3 AJSBD 123 1

15.225,67
4.537,50
4.537,50

Total Lot 3

9.075,00

TOTAL

53.667,70

Forma de pagament
Pel lot 1: El pagament del preu que resulti es realitzarà contra factures mensuals per un total de 12 factures, a
presentar al mes següent de la prestació del servei, degudament conformades i que incloguin l’IVA, si s’escau, i
que reuneixi tots i cada un dels requisits legals i reglamentaris d’aplicació, així com tots aquells altres que per a la
seva tramitació tingui determinat l’Ajuntament de Sabadell.

Pel lot 2:
El pagament del preu que resulti es realitzarà mitjançant factures bimensuals, a presentar al mes següent de la
prestació del servei, degudament conformades i que incloguin l’IVA, si s’escau, i que reuneixi tots i cada un dels
requisits legals i reglamentaris d’aplicació, així com tots aquells altres que per a la seva tramitació tingui determinat
l’Ajuntament de Sabadell
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El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per CAP DE SECCIÓ DE FEMINISMES I LGTBI (NIEVES SANCHEZ JIMENEZ) a les 12:16 del dia 29/04/2022. Mitjançant el codi de verificació segura 0Q001S1T1150241S19P6 pot comprovar la validesa de la firma electrònica dels
documents signats al lloc web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Pel lot 3:
El pagament del preu que resulti es realitzarà mitjançant dues factures per cada grup, essent un total
de quatre anuals. La primera, a facturar un cop realitzada la sisena sessió de cada grup, i la segona al
finalitzar la última sessió de cada grup. Cada factura serà degudament conformada i que inclogui l’IVA,
si s’escau, i que reuneixi tots i cada un dels requisits legals i reglamentaris d’aplicació, així com tots
aquells altres que per a la seva tramitació tingui determinat l’Ajuntament de Sabadell.
DESENA.- DURADA DEL SERVEI
La durada del contracte serà d’un any, amb possibilitat d’ 1 pròrroga d’un any de durada, fins a un
màxim de 2 anys en total, per a cada un dels lots.
LOT 1
Assessorament jurídic
LOT 2
Atenció terapèutica corporal
LOT 3
Teràpia emocional grupal

La durada del contracte s’estableix des del 2 de novembre de 2022 fins el 1
de novembre de 2023. En cas que no s'hagi formalitzat a la data prevista, la
durada serà d'un any des de la formalització.
Es preveuen 1 pròrroga d’un any de durada.
La durada del contracte s’estableix d’un any des de la data de formalització
Es preveuen 1 pròrroga d’un any de durada.
La durada del contracte s’estableix d’un any des de la data de formalització
Es preveuen 1 pròrroga d’un any de durada.

La data d’inici i de finalització es poden veure afectades per necessitats del servei, per qüestions
administratives o per motius sanitaris o de prevenció sanitària.
ONZENA. MODIFICACIONS
Les modificacions previstes seran aquelles que respondran a un augment de demanda per part de les
usuàries 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. La modificació contractual serà d’un 10% durant tot el contracte.
Sabadell, a la data de la signatura electrònica
La cap de la secció de Feminismes i LGTBI
Neus Sánchez Jiménez

SANCHEZ JIMENEZ, NIEVES
CAP DE SECCIÓ DE FEMINISMES I LGTBI
29/04/2022 12:16
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