
 
 

 
Dubtes i Respostes sobre l’expedient BSA 5/14 

 
CONTRACTE DE SERVEI D’AJUDA DOMICILIÀRIA ALS USUARIS DELS SERVEIS SOCIALS 

MUNICIPALS DE BADALONA 
 

1.- Pregunta: 
En referència a l’expedient de contractació BSA 5/14, sol·licitem per aquesta via la informació 
referent al personal a subrogar de l’actual contractista BBS MARÍTIM BORAMAR, al no estar inclòs 
l’annex 4 del Plec de Prescripcions Tècniques particulars, tal i com es fa referència a la pàgina 27 de 
38 del Plec de Clàusules Administratives. 
 
1.- Resposta: 
Està publicat a l’Annex llistat subrogació. 
 
 
2.- Pregunta: 
Tal com hem quedat mitjançant conversa telefònica, sol·licito a través de correu electrònic el llistat 
de personal a subrogar del contracte d’ajuda a domicili (núm. EXP: BSA 5/14). 
 
2.- Resposta: 
Està publicat a l’Annex llistat subrogació. 
 
 
 
3.- Pregunta: 
En els plecs administratius i tècnics no consta el quadre de personal a subrogar, quan el fareu 
públic? 

 
3.- Resposta: 
Està publicat a l’Annex llistat subrogació. 
 
 
4.- Pregunta: 
En la clàusula 17 del Plec Tècnic, consta que en la documentació tècnica aportar és de diferents 
punts. El dubte el tenim en el punt 2. Provisió de serveis municipals d'atenció a domicili en altres 
municipis, entenem que en aquest punt hem de determinar quina experiència en SAD tenim? 
 
4.- Resposta: 
Si, les empreses han de determinar la seva experiència sent proveïdors de SAD per ajuntaments, no 
a nivell particular. 
 
 
5.- Pregunta: 
En el sobre B, demaneu la documentació tècnica i demaneu 3 còpies en format digital, no ens queda 
clar si en format paper també tenen que haver-hi 3 còpies? 
 
5.- Resposta: 
Tres còpies en format digital i una en paper. 
 
 
6.- Pregunta: 
Llistat de personal a subrogar. A la pàgina 27 del plec administratiu, clàusula 20. Subrogació de 
personal es refereix a un annex 4 on ha d’aparèixer la informació relativa al personal. Aquest annex 
4 no l’hem trobat enlloc, i tampoc el localitzem al perfil del contractant. On el podem trobar? 
 



 
 
6.- Resposta: 
Està publicat a l’Annex llistat subrogació. 
 
 
7.- Pregunta: 
Extensió del projecte tècnic del sobre B. A la pàgina 13 del plec administratiu clàusula 6.3.1 parla 
d’una extensió màxima de 70 fulls, la consulta és si són 70 fulls a doble cara i per tant 140 cares o 
pàgines), o 70 pàgines i si son a doble cara serien 35 cares o pàgines? 
 
 
7.- Resposta: 
70 fulls per una cara o 35 per dos cares. Si necessiten posar informació complementària poden 
posar-la com anexos. 
 
La infomació que es puntuarà es la sol·licitada en un màxim del que s’ha dit anteriorment. 
 
 
8.- Pregunta: 
Inscripció a l’anvers dels sobres B i C, apareix el del sobre A, a la pàgina 17 del plec administratiu, 
però no els referits als sobre B i C. Serà el mateix que el del sobre A?  
 
8.- Resposta: 
 
En el sobre B s’ha d’incloure la documentació relativa als criteris avaluables de judici de valor i en el 
sobre C la documentació relativa als criteris avaluables de forma automàtica.  
 
 
9.- Pregunta: 
Hi ha la possibilitat de anar en UTE amb una empresa que no tingui experiència en SAD?, a la 
pàgina 16 del plec administratiu demaneu relació dels principals serveis realitzats en l’àmbit 
d’activitat corresponent a l’objecte d’aquest contracte.  
 
9.- Resposta: 
Efectivament, totes les empreses que es presentin en UTE han de tenir experiència en SAD 
 
 
10.- Pregunta: 
Necessitem conèixer el % a partir del qual establireu la baixa temerària. Hem consultat els plecs el 
qual es refereix a un article de la llei, hem consultat la llei en aquest article diu que s’acceptarà la 
baixa que l’organisme consideri en els plecs. No ens queda clar quin serà aquest percentatge, ens 
ho podríeu fer especificar, si us plau? 
 
10.- Resposta: 
 
Si no es recull en els plecs el % de la baixa temerària, no s’aplicaria. 
 
  
11.- Pregunta: 
En referència a la documentació tècnica, es planteja el punt: Provisió de serveis municipals 
d'ajuda a domicili (pàgina 11 - plec clàusules administratives) i, al plec de prescripcions tècniques 
(pàgina 24 - ), s'explicita la "provisió de serveis municipals d'atenció a domicili en altres municipis" 
 
11.- Resposta: 
 
Està contestada a la pregunta 4. 


