
ANNEX 1 CONTRACTE MENOR AMB PUBLICITAT EN EL PERFIL 
 

 
DESCRIPCIÓ DEL CONTRACTE 
 
Dades de l’òrgan de contractació 
 
L’òrgan de contractació és: Gerència de l’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ 
Telèfon:  93 402.36.12 
Correu electrònic:  imeb@bcn.cat 
Adreça social: Pl. d’Espanya, núm. 5 
Perfil de contractant:  Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat  de Catalunya 
 
Dades del contracte 
 

Codi contracte: 17000347 (exp. 3/18) 

Tipus contracte: Servei 

Objecte: 
Servei de suplències de consergeria/control 
d'accessos al Punt d'Atenció de l'Institut Municipal 
d'Educació 

Pressupost de licitació (IVA inclòs)................. 
IVA tipus.............  
Pressupost net (sense l’IVA)......................... 
Aquest pressupost net no pot ser superat per 
les ofertes dels licitadors 
 

6.955,08 €  
21% 
5.748,00 € 

Codi estadístic-CPV 
Vocabulari Comú de Contractes Públics 

98341130-5 Serveis de Consergeria 

Formalització del contracte en document 
administratiu 

SI 

 
 
Descripció de l’objecte. Prescripcions tècniques 
 
El Punt d'Atenció de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) situat a la plaça d’Espanya 
número 5 de Barcelona necessita contractar un servei de suplències de consergeria per l'any 2018, en 
motiu de possibles incidències del personal adscrit a aquest servei (baixes, malaltia, vacances,....), i 
així poder donar servei als usuaris, tant de la mateixa dependència, com a les persones que 
compareixen a la mateixa (Directores/directors i personal d’Escoles responsabilitat de l’IMEB, personal 
de l’Ajuntament en general, proveïdors, ciutadans, ...) donant servei l'horari establert. 
  
Les característiques generals del servei inclouen: 
  

- Substitucions per vacances, malaltia o baixes del personal del Punt d’Atenció, a demanda 
segons les necessitats del servei, en horari habitual de 14:30 a 21:00 hores però amb 
possibilitats de realitzar-ho esporàdicament al matí. 

- Realització del control d’accessos de la dependència. 
- Recepció de paqueteria o documentació. 
- Atenció telefònica bàsica. 
- Tancament de l'edifici, si fos necessari. 

 
Com informació complementaria us indiquem que les hores realitzades pel 2017 estan a l’entorn d’unes 
600 hores anuals. 
  
Lloc de realització de la prestació i/o lliurament del servei 
 
A la seu de l’IMEB, a plaça Espanya nº 5, 08014 Barcelona. 
  



 
Inici de les prestacions i termini d’execució 
 
1 de gener de 2018. 
 
Requisits. Solvència tècnica i suficiència professional 
 
Per Reserva social els licitants hauran de ser exclusivament Centres Especials de Treball o Empreses 
d’Inserció Sociolaboral o Entitats Sense Ànim de Lucre. 
 
La documentació a presentar serà: 
 

1. Tenir actualment la qualificació i estar registrada com a centre especial de treball (CET) o 
Empresa d'inserció Sociolaboral o Entitat Sense Ànim de Lucre, per aquest motiu s'ha de 
presentar la documentació acreditativa d'estar al registre corresponent. 

2. Presentar un breu dossier (màxim 5 fulles A-4 a 2 cares) amb la proposta específica de servei i 
d'informació general de l'empresa i la seva activitat. 

 
Criteris d’adjudicació.  
 
Preu més baix. 
 
Oferta anormalment baixa. 
Per la consideració d'ofertes, en principi amb valors anormals o desproporcionats, s'aplicarà el que 
s'estableix a l'article 85 del Reial Decret 1098/01 de 12 d'octubre pel que s'aprova el Reglament general 
de la Llei de contractes de les Administracions Públiques. 
 
Tramesa d’ofertes  
 
Els licitadors hauran d’enviar les seves ofertes  per correu electrònic a la següent adreça: 
imebatencio@bcn.cat 
 
No s’admetrà cap altre forma d’enviament o entrega de l’oferta. 
Les ofertes s’hauran d’emplenar segons el model que s’adjunta com annex 2. L’oferta haurà d’estar 
degudament signada pel licitador. 
El termini de presentació de les ofertes serà de 5 dies hàbils des de la data de publicació de l’anunci en 
el perfil de contractant.  
 
Garantia definitiva 
 
En aquest contracte no es preveu que el contractista hagi de constituir garantia definitiva.  
 
Notificació de l’adjudicació 
 
L’adjudicació del contracte es publicarà en el perfil de contractant el que servirà de notificació a tots els 
interessats. 
Contra aquest acte d’adjudicació es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha 
adoptat, en el termini d’un mes comptat a partir del dia següent al de la publicació en el perfil de contractant, o es 
pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la publicació referida. 
Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s’entendrà produïda un cop transcorregut un 
mes comptat des del dia següent al de la seva interposició sense que s’hagi notificat resolució expressa, es pot 
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini 
de sis mesos comptats des del següent al que s’hagi produït la desestimació tàcita. 
També es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient. 

mailto:jgraug@bcn.cat


 
Protecció de dades 
 
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us 
informem que les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer Tercers de l’Ajuntament de Barcelona, amb la 
finalitat de gestionar la contractació municipal. Les vostres dades (identificatives i de contacte) només seran a 
cedides a la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de 
Catalunya i s’incorporaran a un fitxer anomenat “Plataforma de Serveis de Contractació Pública” (PSCP) amb la 
finalitat de publicar aquesta informació en la PSCP (perfil licitador); els usos previstos són el registre de les 
dades de contacte de les empreses (i persones físiques) proveïdores dels òrgans de contractació d’àmbit 
territorial català que fan servir la PSCP(perfil licitador) i les seves eines de licitació electrònica. La presentació de 
les proposicions porta implícit el vostre consentiment en els tractaments de les vostres dades per les finalitats 
indicades.  
 
Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, pel que fa al fitxer Tercers presentant 
sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament: pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en 
l’assumpte Exercici de Dret LOPD. Pel que fa al fitxer PSCP presentant sol·licitud a les oficines de la Secretaria 
Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, ubicades al Passeig de Gràcia, 19, 08007 de 
Barcelona o mitjançant l’adreça electrònica:   protecciodedades.eco@gencat.cat 
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