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Informe tècnic referent a l’aprovació de l’expedient del contracte de serveis anomenat
“Serveis especialitzats a víctimes de violències masclistes”
Antecedents de fet
1.

La secció de Feminismes i LGTBI del Servei de Feminismes i Diversitat, disposa d’un instrument
estratègic, que recull els eixos, els projectes i les actuacions concretes que han de conformar
les polítiques municipals de la ciutat de Sabadell, el Pla d’Igualtat de Gènere i LGTBI 2018-2022.
Entre altres, aquest document determina les accions a realitzar per a la prevenció de les
violències masclistes i explicita el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) com a servei
d’Atenció municipal referent.

2.

La Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, en el seu capítol 4 “Xarxa
d’Atenció i Recuperació Integral per a les dones en situacions de violència masclista”, estableix
quins són els serveis i recursos que formen part de la xarxa, exposant en l’article 56 els Serveis
d’informació i Atenció a les Dones com a part d’aquesta.
En concret posa en el punt 1 i 3 respectivament:
“Els serveis d’informació i atenció a les dones són serveis d’informació, assessorament, primera
atenció i acompanyament, si escau, amb relació a l’exercici dels drets de les dones en tots els
àmbits relacionats amb llur vida laboral, social, personal i familiar.”
“Els serveis d’informació i atenció a les dones es destinen a totes les dones, especialment les
que pateixen situacions de violència masclista.”

3.

La Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a
erradicar la violència masclista (DOGC de 24 desembre de 2020), estableix, entre d’altres, les
següents finalitats:
“Establir mecanismes per una intervenció integral i coordinada contra la violència masclista, i
crear mecanismes específics per abordar la violència de segon ordre, mitjançant la col·laboració
d’administracions públiques de Catalunya i la participació d’entitats de dones, de professionals
i d’organitzacions ciutadanes que actuen envers la violència masclista”

4.

Al Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) es proporcionen instruments i recursos per
a la recuperació de les dones que es troben en situació de violència masclista, des d’una
perspectiva de gènere i psicosocial. Tot i que es disposa d’una estructura de personal municipal,
és necessari per donar una cobertura integral a les dones que pateixen i/o han patit violències
masclistes i als seus processos de recuperació oferir en el SIAD serveis complementaris als de
les Treballadores socials i les psicòlogues que ja formen part del servei com a personal
municipal.
Per això, des de fa anys existeix l’assessorament jurídic amb una contractació externa que ara
es procedeix a licitar de nou i s’afegeixen dos serveis complementaris més, després d’haver
realitzat amb èxit proves pilot de les dues. Són la teràpia corporal i la teràpia emocional grupal.
Els tres serveis pretenen contribuir a la reparació de les seqüeles que produeix la violència
masclista sobre les dones, amb una perspectiva holística que abasti de manera integral la seva
recuperació.
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Consideracions tècniques
1.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ
Aquest contracte té per objecte la prestació del servei anomenat “Serveis especialitzats a víctimes
de violències masclistes” consistent en la prestació d’uns 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.
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 de dilluns a dijous de 15 a 17,30h.
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.
Per la tipologia de les necessitats que requereixen els serveis a contractar, s’ha dividit l’objecte
d’aquest contracte 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

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. Tot i que el servei es concep com a 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.
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. Tot i que el
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servei es concep com a 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.
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.
2.- CONTINGUT DEL QUADRE RESUM DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS:
A.- PODER ADJUDICADOR --------B.- CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT (Clàusula 4) ----------------------C.- OBJECTE DEL CONTRACTE I CONCRECIÓ DEL RÈGIM JURÍDIC. (Clàusules 1 i 5)
Descripció:
Aquest contracte té per objecte la prestació del servei anomenat “Serveis especialitzats a víctimes de
violències masclistes” consistent en la prestació d’uns 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. L’objecte s’ha dividit en 3 lots:
1-

Lot 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...).

2-

Lot 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-

Lot 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.
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Contracte mixt:
SI

NO

Contracte en funció de les necessitats (DA 33a LCSP)
SI

Tipologia de contracte mixt:

El contracte es desenvoluparà en funció de les necessitats de
l’Ajuntament, d’acord amb el previst a la Disposició addicional 33a
de la LCSP, sense que el nombre total de lliuraments o prestacions
inclosos en l’objecte del contracte es defineixi amb exactitud en el
moment de signar-lo, pel fet d’estar subordinats a les necessitats de
l’Administració. El pressupost que s’aprova és un pressupost
màxim.
NO

Contracte de serveis especials de l’Annex IV:
SI

NO

Contracte de serveis privats:
SI

NO

Codi CPV: 79111000-5
Codi CPV: 85142100-7
Codi CPV: 85121270-6
Codi NUTS: ES511

Descripció CPV: Serveis Assessoria jurídica
Descripció CPV: Serveis fisioterapèutics
Descripció CPV: Serveis psiquiàtrics o psicològics

D.- NECESSITATS I FINALITATS DEL CONTRACTE (Clàusula 6)
Necessitats administratives del contracte:
Aquest contracte té per objecte la prestació dels serveis especialitzats adreçats a víctimes de violències
masclistes amb la finalitat de donar resposta a les demandes i necessitats detectades dins del Servei municipal
d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD). A continuació detallem les finalitats de cada lot:
Lot 1: Assessorament jurídic:
La finalitat d’aquest lot és oferir informació i assessorament jurídic especialitzats davant de situacions de
discriminacions per raó de gènere i/o de violències masclistes, amb una perspectiva de gènere.
L’objectiu és aconseguir avançar en l’eliminació de qualsevol tipus de discriminació per raó de gènere i garantir
els drets de les dones a Sabadell
Lot 2: Atenció terapèutica corporal
La finalitat d’aquest lot és oferir una atenció terapèutica corporal com a part del procés global de recuperació
de les dones que pateixen o han patit violència masclista o algun tipus de discriminació per raó de gènere.
Els objectius són:
-Oferir un espai de treball emocional a través de diferents tècniques corporals a dones que viuen o han viscut
algun tipus de violència masclista o de discriminació per raó de gènere.
-Contribuir a la recuperació de la persona amb accions complementàries al tractament del SIAD.
-Aportar una perspectiva holística a l’abordatge de les violències masclistes que es realitza des del SIAD
Lot 3: Teràpia emocional grupal
La finalitat d’aquest lot és oferir servei de teràpia emocional grupal dins del procés de tractament de les
persones usuàries del servei SIAD, 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.
Consideracions socials, mediambientals i d’innovació del contracte:
1. Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment dels convenis col·lectius
sectorials i territorials aplicables, amb la finalitat de defensar i fer prevaldre els drets i deures dels i les
treballadores, en relació amb el seu lloc de treball.
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2. 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, amb la finalitat de promoure actituds no discriminatòries
a la societat per raó de gènere, així com per combatre el binarisme de gènere.
3. S’haurà de promoure el reciclatge de productes i l’ús d’envasos reutilitzables, així com altres mesures de
millora dels valors mediambientals.
Justificació de la insuficiència de mitjans propis:

Es fa necessari fer una contractació externa per al desenvolupament del servei esmentat atès que,
per les seves característiques d’especialització tècnica, no poden ser realitzats pels propis serveis
municipals.
E.- DIVISIÓ EN LOTS (Clàusula 7)
Possibilitat de licitar per lots:
SI

NO

Justificació de la inconveniència de la divisió per lots:
LOT 1
LOT 2

LOT 3

Assessorament jurídic
SIAD, ubicat al carrer de Vidal, 146 de Sabadell

CPV

79111000-5

Servei de teràpia corporal
SIAD, ubicat al carrer de Vidal, 146 de Sabadell

CPV

85142100-7

Teràpia emocional grupal
SIAD, ubicat al carrer de Vidal, 146 de Sabadell

CPV

85121270-6

Limitació del número de lots als que es poden presentar oferta: No hi ha cap limitació
Justificació de l’elecció anterior: Al ser lots independents i amb especificitat tècnica cadascun d’ells, es
valorarà l’expertesa del personal proposat i la solvència de qui es presenti a cada lot, independentment que
sigui la mateixa entitat, associació o empresa.
Limitació del número de lots que es poden adjudicar a un mateix licitador: No hi ha cap limitació
Justificació de l’elecció anterior : Al ser lots independents i amb especificitat tècnica cadascun d’ells, es
valorarà l’expertesa del personal proposat i la solvència de qui es presenti a cada lot, independentment que
sigui la mateixa entitat, associació o empresa.
Criteris d’aplicació si es sobrepassa la limitació dels lots a adjudicar:
1
2.
3.
S’admet la reserva de lots:
SI

NO

Lot/s reservat/s a Centres Especials de Treball:
Lot/s reservat/s a Empreses de inserció:
Lot/s reservat/s a Altres organitzacions segons DA. 48 LCSP:
S’admeten ofertes integradores:
SI

NO
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Condicions i combinació de lots:
F.- ADMISSIÓ DE VARIANTS (Clàusula 8)
Admissió:
SI

NO

Elements:
Condicions:
G.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (Clàusula 9)
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

H.- VALOR ESTIMAT (Clàusula 10 )
Pressupost base de licitació (sense IVA)
Import de les modificacions previstes amb cost econòmic (sense IVA)
Lot 1: 2.427,03€
Lot 2: 1.258,32€
Lot 3: 750,00€
Import de les eventuals pròrrogues (sense IVA)
Import altres conceptes (sense IVA)
Total del valor estimat
Mètode de càlcul:
El que es descriu per a cada un dels lots

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

44.353,47€
4.435,35 €

44.353,47€
-----93.142,29€

En cas de divisió en lots, 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)
12.583,20€
Import de les modificacions previstes per al lot amb cost econòmic (sense IVA)
1.258,32€
Import de les eventuals pròrrogues del lot (sense IVA)
12.583,20€
Import altres conceptes (sense IVA)
€
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.
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I. FORMA DE DETERMINAR EL PREU (Clàusula 11)
A tant alçat:
SI

NO

Determinació per components de la prestació / unitats d’execució o de temps:
SI

NO

Detall modalitats (excepte tant alçat):
Concepte

Preu sense IVA

IVA ... %

Preu amb IVA inclòs

€

€

€

€

€

€

€

€

€
Altres modalitats (honoraris per tarifes, combinació de diverses modalitats):
S’admet variació de preus per objectius:
SI

NO

En cas afirmatiu, supòsits de variacions i regles per a la seva determinació:
J.- FINANÇAMENT PRESSUPOSTARI, ANUALITATS I FACTURACIÓ (Clàusules 12 i 14)
Ajuntament de Sabadell

77,53%

Diputació de Barcelona

22,47%

Tramitació anticipada
SI
LOT

2022
LOT 1
2023
2022
LOT 2
2023
2022
LOT 3
2023

Aplicació
pressupostària
2022 301 2318
22604
2022 301 2318
22604
2022 301 2318
22799
2022 301 2318
22799
2022 301 2318
22799
2022 301 2318
22799

Total

12.059,97€

Contracte pluriennal

NO

Exercici

41.607,73€

SI
Projecte
pressupostari
2021 3 AJSBD
123 1

Núm. apunt previ
920220004116

NO
Núm.
referència
22022004508

920229000281
2021 3 AJSBD
123 1

920220004118

920220004120
920229000285

2.447,25
26.919,78

22022004509

920229000283
2021 3 AJSBD
123 1

Total (IVA inclòs)

5.075,22
10.150,45

22022004510

4.537,50
4.537,50

53.667,70

Forma de pagament:
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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.
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
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.
Òrgan de contractació

Tinenta d’Alcaldessa

CODIGO DIR 3

L01081878

Òrgan en matèria de comptabilitat

Intervenció Municipal

CODIGO DIR 3

L01081878

Destinatari de la prestació (unitat
tramitadora)

Feminismes i Diversitat

CODIGO DIR 3

L01081878

K.- DURADA DEL CONTRACTE (Clàusula 13)
Durada total del contracte: Un any
L’inici de la durada del contracte serà segons s’indica:
Data de formalització (LOT 2 i LOT 3)
L’inici de la durada serà en data 2 de novembre de 2022. (LOT 1)
En cas que no s'hagi formalitzat a la data prevista, la durada serà d'un any des de la formalització.
Terminis parcials d’execució:
SI

NO

Detall dels terminis parcials establerts:
En cas que el contracte no s’executi de forma continuada, els terminis en que es realitzarà la prestació contractada
són els següents:
Pròrrogues previstes:
SI

NO

La pròrroga serà obligatòria pel contractista si l’Ajuntament realitza el preavís amb dos mesos d’antelació a la
finalització del termini del contracte, excepte que el contracte sigui de durada inferior a dos mesos.
Detall pròrrogues: Es preveu 1 pròrroga d’un any de durada per a cada un dels lots
No obstant el que estableixen els apartats anteriors, de conformitat amb l’article 29.4 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, quan al venciment d’un contracte de prestació successiva no s’hagi
formalitzat el nou contracte que garanteixi la continuïtat de la prestació que ha d’efectuar el contractista, com a
conseqüència d’incidències resultats d’esdeveniments imprevisibles per a l’òrgan de contractació produïdes en
el procediment d’adjudicació i hi hagi raons d’interès públic per no interrompre la prestació, es pot prorrogar el
contracte originari fins que comenci l’execució del nou contracte i en tot cas per un període màxim de nou
mesos, sense modificar la resta de condicions del contacte, sempre que l’anunci de licitació del nou contracte
s’hagi publicat amb una antelació mínima de tres mesos respecte de la data de finalització del contracte
originari.
L.- REVISIÓ DE PREUS (Clàusula 15)
Fórmula:
SI
NO
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M.- SUBROGACIÓ EN CONTRACTES DE TREBALL (Clàusula 16 )
Obligació de subrogar-se en contractes de treball :
SI

NO

Norma legal, conveni col·lectiu o acord de negociació col·lectiva del que deriva l’obligació:
Annex del plec de clàusules administratives particulars on consta la informació sobre el personal a subrogar,
de conformitat amb l’article 130 de la LCSP:
- Annex ____

N.- ALTRES OBLIGACIONS (Clàusula 16)
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5 Pel que fa als mitjans personals i materials:
 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.
 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.
 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.
 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.
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O.- OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE (Clàusula 17)
1.
2.
P.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (Clàusula 18)
1. 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.
2. El contractista s’obliga expressament a sotmetre’s a la normativa espanyola i europea en matèria de
protecció de dades, de conformitat amb el que estableix l’article 202.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del sector públic.
Q.- SUBCONTRATACIÓ (Clàusula 19)
Admissió subcontractació
SI

Percentatge màxim autoritzat:

NO

Parts del contracte en les quals no és permesa la subcontractació:
La prestació té la consideració de serveis especials, recollits en l’annex IV, ja que es tracta d’una prestació
directa als ciutadans. Tenint en compte que en aquest tipus de serveis s’ha de ponderar la qualitat per sobre
del preu, es consideren totes les tasques incloses en la prestació com a crítiques, amb l’objectiu de facilitar el
seguiment de la prestació pel contractista i garantir la seva qualitat. D’aquesta manera, el servei s’ha de prestar
de forma directa per una única empresa.
Admissió pagament directe a subcontractistes:
SI

NO

R.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL(Clàusula 20)
L’execució del contracte comporta el tractament de dades personals :
SI

NO

La finalitat del tractament de les dades de caràcter personal és fer possible la correcta execució del contracte.
A tal efecte, la formalització del contracte comportarà la cessió o comunicació al contractista de les dades de
caràcter personal següents:
- nom i cognom, NIF/NIE, adreça postal, adreça electrònica i telèfon.

S.- PENALITATS (Clàusula 21)
Incompliment

Graduació

Penalitats

La inobservança de requisits d’ordre formal
establerts en el present plec i en les
disposicions d’aplicació.
La falta de diligència deguda als requeriments
efectuats, d’acord amb les disposicions
d’aplicació

Lleu

Es sancionarà amb advertència i amonestació,
quan sigui la primera vegada, i multes de fins a
l’1% del preu (IVA exclòs) les consecutives.
Es sancionarà amb advertència i amonestació,
quan sigui la primera vegada, i multes de fins a
l’1% del preu (IVA exclòs) les consecutives.

L’incompliment de les obligacions generals
establertes per al contractista en el plec de
clàusules administratives.

Greu

Es sancionarà amb multes des del 3% del preu
(IVA exclòs) fins al 5% del preu (IVA exclòs),
podent donar lloc a la resolució del contracte, en
els casos previstos per la legislació aplicable.

L’incompliment de les condicions especials
d’execució.

Greu

Es sancionarà amb multes des del 3% del preu
(IVA exclòs) fins al 5% del preu (IVA exclòs),
podent donar lloc a la resolució del contracte, en
els casos previstos per la legislació aplicable.

L’incompliment de les obligacions establertes
per a l’adjudicatari en el Plec de prescripcions
tècniques que regula aquest contracte.

Greu

Es sancionarà amb multes des del 3% del preu
(IVA exclòs) fins al 5% del preu (IVA exclòs),
podent donar lloc a la resolució del contracte, en
els casos previstos per la legislació aplicable.

Lleu
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La demora en l’execució del contracte o
l’incompliment dels terminis parcials per
causes imputables al contractista

Molt greu

Es sancionarà amb multes des del 5% del preu
(IVA exclòs) fins al 10% del preu (IVA exclòs),
podent donar lloc a la resolució del contracte, en
els casos previstos per la legislació aplicable.

Els serveis prestats pel contractista que no
compleixin amb els requisits mínims que es
descriuen en el plec de clàusules tècniques, o
suposin una disminució en relació a la qualitat
i en general, tota aquella conducta que
impedeixi, per motius imputables al
contractista, la deguda i continuada prestació
del servei objecte d’aquesta contractació.

Molt greu

Es sancionarà amb multes des del 5% del preu
(IVA exclòs) fins al 10% del preu (IVA exclòs),
podent donar lloc a la resolució del contracte, en
els casos previstos per la legislació aplicable.

T.- PÒLISSA ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL (Clàusula 22)
Import mínim assegurat: 50.000,00 euros
U.- COMPOSICIÓ DE LA MESA CONTRACTACIÓ (Clàusula 24) -------------V.- CAPACITAT PER LICITAR (Clàusula 25)
Contracte reservat
SI

Percentatge mínim reservat:

Lot/s:

NO

Centres Especials de treball amb percentatge mínim treballadors discapacitat o exclusió social 30%
Empreses d’inserció amb percentatge mínim treballadors discapacitat o exclusió social 30 %
Organitzacions que compleixen les condicions de la Disposició addicional 48a de la LCSP:

W.- SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA I TÈCNICA (clàusula 26)
SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA
Criteri de selecció
Mitjà acreditació
Declaració sobre el volum anual de negocis del S’acreditarà mitjançant els comptes anuals aprovats
licitador referit a l’any del major volum de negoci i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari hi
estigués inscrit; en cas contrari, pels dipositats en el
a) dels tres últims conclosos.
registre oficial en què hagi d’estar inscrit.
Volum anual de negocis import superior a:
Els empresaris individuals no inscrits en el Registre
Lot 1: 24.270,27€
Mercantil acreditaran el volum anual de negocis
Lot 2: 12.583,20€
mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals
Lot 3: 7.500,00€
legalitzats pel Registre Mercantil.

b)

Declaració del Patrimoni net
Import valor mínim:

Import:__________
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Ratio mínim entre actius i passius a
l'exercici de l'últim exercici econòmic per al
qual estigui vençuda l'obligació d'aprovació,
d'import:
Import:_______

c)

d)

Assegurança de responsabilitat civil per riscos Justificant existència assegurança.
professionals per import: : 50.000,00
Mitjà addicional. Sempre que no es tracti de Declaració responsable.
societats que no puguin presentar compte de
pèrdues i guanys abreviats, declaració
conforme el període mitjà de pagament a
proveidors de l’empresari no superi el límit
estblerts en l’ordre del Ministeri d’Hisenda i
funció pública que tingui en compte la normativa
sobre morositat.

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
Criteri de selecció
Relació dels principals serveis o treballs realitzats
en els últims tres anys corresponents a igual o
similar naturalesa de l’objecte del contracte.
L’import anual acumulat en l’any de major
execució será igual o superior al 70% de
a) l’anualitat mitjana del contracte.
Lot 1: 16.989,19€
Lot 2: 8.808,24€
Lot 3: 5.250,00€

b)

c)

d)

e)

f)

Relació del personal tècnic o de les unitats
tècniques, estiguin o no integrats en l’empresa,
dels que es disposi per l’execució del contracte,
especialment els encarregats del control de
qualitat.
Descripció de les instal·lacions tècniques, de les
mesures utilitzades per l’empresari per garantir la
qualitat i dels mitjans d’estudi i investigació de
l’empresa.
Control efectuat per l’òrgan de contractació, o per
un organisme oficial o homologat competent,
sobre la capacitat tècnica de l’empresari i sobre
els mitjans d’estudi i investigació i les mesures de
control de qualitat.
Titulacions acadèmiques i profesionals de
l’empresari i del personal directiu de l’empresa i,
en particular, el personal responsable de
l’execució del contracte.

Mitjà acreditació
S’acreditarà mitjançant una relació dels treballs. Es
podrà requerir la presentació de certificats expedits
per l’òrgan competent si es tracta d’una entitat
pública, o un certificat o declaració si el destinatari
és un subjecte privat. Aquests certificats seran
comunicats directament a l’òrgan de contractació
per l’autoritat compenent.
Per determinar la correspondència entre els treballs
acreditats i els que constitueixen l’objecte del
contracte s’atendrà al CPV.

Declaració responsable acompanyada
documentació acreditativa.

de

la

Declaració responsable acompanyada
documentació acreditativa.

de

la

Certificat de l’organisme.

Fotocòpia de les titulacions acadèmiques i
profesionals

Per al lot 1: Titulació de grau en Dret,

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.

Indicació
de
les
mesures
de
gestió Declaració responsable amb menció expressa de
mediambiental que l’empresari pugui aplicar en les normes tècniques o especificacions tècniques
l’execució del contracte.
aplicables a l’execució i a la verificació objectiva de
la correcta aplicació d’aquestes mesures.
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Declaració sobre la plantilla mitjana anual de Declaració
responsable
l’empresa i del nombre de directius durant els acreditativa, si es requereix.
últims tres anys.

i

documentació

Indicació de la maquinària, material i equip tècnic Declaració responsable acompanyada
del que es disposa per a l’execució dels treballs. documentació justificativa.

de

la

Justificació de l’elecció dels criteris de solvència:
Solvència econòmica
És del tot necessari que acreditin un volum anual de negocis d’import superior al que s’ha indicat per poder
garantir l’execució del contracte. Els serveis que es requereixen són adreçats a dones que han patit o pateixen
violència masclista i, per tant, és necessari que l’empresa tingui capacitat suficient per evitar canvis que poden
perjudicar els processos legals, de tractament i de recuperació de les usuàries. Pel mateix motiu, s’ha de
disposar d’una assegurança de responsabilitat civil per l’import esmentat.
Solvència tècnica
És necessari que tinguin experiència en serveis similars, ja que l’àmbit de les violències masclistes conté
normatives, circuits i dinàmiques pròpies que són indispensables de conèixer per dur a terme el servei de
manera eficaç, eficient i de qualitat.
Pel que fa als professionals, fins fa poc no existien estudis específics de gènere, però és necessari els estudis
universitaris de jurista (lot1) ja que farà assessorament jurídic i de psicologia, ja que farà teràpia a un grup de
dones (lot 3). En el cas del lot 2, on no existeix formació regulada (teràpia corporal), és imprescindible acreditar
experiència prèvia en aquest àmbit, ja que ha de saber com treballar amb aquest col·lectiu.
Indicació alternativa d’acreditació de la solvència tècnica només per empreses de nova creació:
Criteri de selecció
Mitjà acreditació (art. 90.1, lletres b a h)
Relació del personal tècnic o de les unitats Declaració responsable acompanyada de la
tècniques, estiguin o no integrats en l’empresa, documentació acreditativa
dels que es disposi per l’execució del contracte,
especialment els encarregats del control de
qualitat.
Titulacions acadèmiques i profesionals de
Fotocòpia de les titulacions acadèmiques i profesionals
l’empresari i del personal directiu de l’empresa i,
en particular, el personal responsable de
l’execució del contracte
X.- CLASSIFICACIÓ ALTERNATIVA (Clàusula 26)
CLASSIFICACIÓ
GRUP
SI

SUBGRUP TIPUS DE SERVEI CATEGORIA

NO

Y.- PRESENTACIÓ I OBERTURA DE PROPOSICIONS (Clàusules 28 i 32): --Z. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ (Clàusula 33)
Els criteris d’adjudicació s’entenen aplicables a cada lot per separat:
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Criteris d’adjudicació
Criteris avaluables mitjançant fórmula
(SOBRE ÚNIC o SOBRE B)

1.

Millora econòmica S’atorgarà la major
puntuació a la licitadora que proposi un preu
més baix que sigui admissible, és a dir, que no
sigui anormalment baix i que no superi el
pressupost de licitació.
Experiència del personal adscrit a aquest
contracte per a l’execució del projecte
Es valorarà que la licitadora aporti personal
adscrit amb major experiència.

2

Fórmula
P= 49 (OM/OF) on:
P: puntuació obtinguda
OM: Oferta més baixa
OF: oferta del licitador

1.

Només es puntuarà una opció
La puntuació obtinguda resultarà de la mitjana 2.
dels punts que obtindria cada treballador/a
adscrit al servei de forma independent, amb 3.
arrodoniment a l’alça.
Per exemple:
Treballador A, 7 anys d’experiència =26 punts.
Treballador B, 5 anys d’experiència = 22
punts.
Puntuació obtinguda, mitjana = 24 punts.

Superior a 7 anys, s’obtindrà
una puntuació de 26 punts
Superior a 5 anys, s’obtindrà
una puntuació de 22 punts
Superior a 3 anys, s’obtindrà
una puntuació de 18 punts

Criteris avaluables mitjançant judici de valor (SOBRE A)

Ponderació

Fins a 49 punts

Fins a 26 punts

Ponderació

Grau d’orientació social existent en el projecte:
-

Plantejament teòric del servei . Es valorarà el plantejament més complert des
del punt de vista teòric. Es valorarà un anàlisi dels recursos disponibles i una
proposta de com dur a terme el servei per tal de valorar-ne la viabilitat i
possibles incidències i punts febles detectats. (fins a 3 punts)

-

Coherència del projecte presentat en relació als objectius, l’organització i la
gestió del servei. Es valorarà l’explicació més detallada i concreta del projecte
que s’adeqüi als objectius, organització i gestió del servei. Es valorarà la
relació entre el servei plantejat i la vinculació amb el vigent Pla d’Igualtat de
Fins a 11 punts
gènere i LGTBi de Sabadell.(fins a 3 punts).

-

Coneixement de les línies de treball del Servei d’Informació i Atenció a les
Dones de Sabadell. Es valorarà el coneixement del servei d’Informació i
Atenció a les Dones de Sabadell en relació a les línies de treball, i el seu
paper com a part de la Xarxa d'Atenció i Recuperació Integral per a les dones
en situació de violència masclista. (fins a 2 punts).

-

Incorporació de la perspectiva de gènere. Es valorarà el detall de les accions
que permeten comprovar que la perspectiva de gènere estarà present en
l’atenció a les usuàries del SIAD. ( fins a 3 punts)

1.

Organització del servei:
-

Descripció del model de gestió de personal. Es valorarà la descripció
completa del servei en relació al model de gestió de personal, detallant
aspectes de coordinació entre el personal assignat i l’empresa. (fins a 3
punts)

-

Indicadors d’avaluació de la gestió del servei. Es valorarà la més detallada i
àmplia descripció del indicadors d’avaluació que es proposen per la gestió del
servei, que han d’incloure aspectes vinculats a la cobertura sempre amb
voluntat de millora. ( fins a 3 punts).

-

Indicadors de qualitat del servei. Es valorarà la més detallada i àmplia
descripció dels indicadors de qualitat del servei que tinguin en compte la

2.

Fins a 12 punts

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

14/16

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per CAP DE SECCIÓ DE FEMINISMES I LGTBI (NIEVES SANCHEZ JIMENEZ) a les 12:15 del dia 29/04/2022. Mitjançant el codi de verificació segura 686L4U6647556X6Z0ZAG pot comprovar la validesa de la firma electrònica dels
documents signats al lloc web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

²1K4Z2R6C2N353Y2G000Te»

CODI DE
VERIFICACIÓ
EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT
ASSUMPTE

1K4Z 2R6C 2N35 3Y2G 000T
FEM/2022/14

DOCUMENT NÚM.

OTF16I00QH

DATA

21-03-2022

Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació
Oficina tècnico-jurídica
CONTRACTACIÓ 2022-2023 POSS: Serveis especialitzats a víctimes de violències
masclistes (SIAD), dividit en 3 lots

Carta de Serveis pròpia del SIAD i que incloguin d’específics pel de propis
específics pel Servei que es desenvoluparà. ( fins a 3 punts).
-

Eines de seguiment i qualitat. Es valorarà la més detallada i àmplia descripció
de les eines de seguiment i qualitat pel que fa a la metodologia de recollida
dels indicadors, periodicitat, així com el procediment d’anàlisi, avaluació i
obtenció de resultats. (fins a 3 punts)

Propostes de millora:
3.
-

Pla de formació específic per la /el professional contractat . Es valorarà el
detall sobre les temàtiques i contingut de les formacions, així com hores de
formació. (fins a 1 punt)

Fins a 2 punts

Inclusió d’accions per la millora del programa. Es valorarà la més detallada i
àmplia proposta d’aspectes vinculats a la millora del servei en aspectes
relacionats amb eines metodològiques, digitalització i difusió. (fins a 1 punt)

Concreció de la documentació que cal aportar per acreditar els criteris d’adjudicació:
Criteris avaluables mitjançant fórmula (SOBRE ÚNIC o SOBRE B):
1- Proposta econòmica
2- Certificació o document equivalent fent constar els mitjans personals a adscriure al
desenvolupament d’aquest projecte,
3- Currículum vitae o document equivalent que demostri l’experiència del personal a adscriure, per tal
d’acreditar si compleix l’experiència segons la tipologia contemplada en els criteris..
Criteris avaluables mitjançant judici de valor (SOBRE A):
1-

Memòria que inclogui tots els apartats avaluables, amb el nivell de claredat i detall suficients per
ser puntuats. El màxim de la memòria no pot superar 20 pàgines, amb una lletra tipus “Arial”
amb mida 11.

AA. PARÀMETRES DE LES OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS
(Clàusula 34)
1.
Si concorre un únic licitador, es considerarà desproporcionada l’oferta que sigui inferior al
pressupost base de licitació en un 25%.
2.
Si concorren dos licitadors, es considerarà desproporcionada l’oferta que sigui inferior en més d’un
20% de l’altra oferta.
3.
Si concorren tres licitadors, es consideraran desproporcionades les ofertes inferiors en més de 10%
a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades.
S’exclourà del còmput de la mitjana a l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més
d’un 10% a l’esmentada mitjana.
En qualsevol cas es considerarà desproporcionada la baixa superior al 25% del pressupost base de
licitació.
4.
Si concorren quatre o més licitadors, es consideraran desproporcionades les ofertes inferiors en
més d’un 10% a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades.
Si entre aquestes existeixen ofertes que siguin superiors a la mitjana aritmètica en més d’un 10%,
es procedirà al càlcul d’una nova mitjana només amb les ofertes que no es trobin en el supòsit
indicat.
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En tot cas, si el nombre d’ofertes restants és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les
tres ofertes de menor quantia.
BB. GARANTIA DEFINITIVA (5 % de l’import d’adjudicació, IVA exclòs, o del pressupost base de
licitació, en cas de ser contracte en virtut DA33ena) (Clàusula 36)
Admesa la constitució mitjançant retenció preu:
Exigida

No exigida

Justificació de la no exigència:

SI

NO

Es cas de ser admesa, la retenció del preu com a modalitat de constitució
de la garantia definitiva es durà a terme de la següent manera: L’import
total de la garantia definitiva serà retingut en el primer abonament
(factura) del contracte. Si el primer pagament no fos suficient per cobrir la
totalitat de la garantia definitiva, el que resti pendent es retindrà del preu
del següent abonament i així successivament fins a cobrir la totalitat de
l’import de la garantia.

Justificació exigència en cas de contractes reservats :
Termini garantia: 6 mesos des de la finalització del contracte
CC. RESPONSABLE DEL CONTRACTE (Clàusula 39 )
Neus Sánchez, cap de la Secció de Feminismes i Lgtbi
DD. MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES (Clàusula 40 )
1. 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.
2.
EE. CESSIÓ DEL CONTRACTE (Clàusula 41)
Es permet la cessió del contracte, en els termes establerts a la clàusula 52 del PCAP.
No es permet la cessió degut a les característiques del contracte.
FF. PRESENTACIÓ DE RECURSOS (Clàusula 49)-----------------------

Conclusions
Per tant, a efectes de poder donar curs a l’expedient del contracte de serveis anomenat “Serveis
especialitzats a víctimes de violències masclistes”, informo sobre les característiques generals
que s’han de fer constar al plec de condicions administratives particulars del contracte esmentat i
adjunto, juntament amb aquest informe, el plec de condicions tècniques per les quals s’ha de regir
l’execució del contracte.
Sabadell, a data 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 12:15
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