INFORME CONTRACTACIÓ
ORME CONTRACTACIÓ
1. OBJECTE DEL CONTRACTE (art. 118 LCSP)
Impartició de dos mòduls de MF0969_1: Tècniques administratives bàsiques d’oficina, de
150 hores, del Certificat de Professionalitat de nivell 1 de l’Àrea de Gestió de la informació
i comunicació, amb el codi ADGG0408 Operacions auxiliars de serveis administratius i
generals, per un total de 17 persones, d’acord amb el Plec de Prescripcions Tècniques
(PPT).
Les 17 persones s’han de distribuir en dos grups-classe, per tant, es contracten dos
mòduls: un mòdul de 150 hores per a 8 persones i un altre mòdul de 150 hores per a 9
persones.
Justificació de la necessitat:
Atès que el Consell Comarcal del Bages, des de l’Àrea de Desenvolupament Comarcal,
gestiona programes per fomentar l’ocupació a la comarca mitjançant subvencions
del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i de la Diputació de Barcelona. Amb aquest
objectiu es gestionen programes en aquelles convocatòries del SOC a les quals 29
ajuntaments de la comarca de menys de 20.000 habitants no s’hi poden acollir. D’aquesta
manera es garanteix cobertura a tota la ciutadania a les polítiques actives d’ocupació que
han de servir per incrementar el seu grau d’ocupabilitat i donar-los suport en la inserció
laboral tot afavorint aquells col·lectius de més difícil inserció laboral.
Atès que el Consell Comarcal del Bages es va presentar la sol·licitud de subvenció
d’acord amb la Resolució TSF/2265/2018, d’1 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria
per a l’any 2018 per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació,
regulada per l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació.
Atès que en data 17 de desembre s’ha rebut la notificació del Servei d’Ocupació de
Catalunya, amb número d’expedient SOC 26/18/00107, per la qual la Directora del Servei
d’Ocupació de Catalunya ha resolt favorablement la sol·licitud de subvenció esmentada.
Atès que l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre estableix que l’objectiu del Programa
Treball i Formació és facilitar, a les persones en situació d’atur amb més dificultats
d’accedir al mercat de treball, la millora de la seva ocupabilitat facilitant-los competències
professionals mitjançant una experiència laboral, en un entorn productiu real, i formació
professionalitzadora.
L’objecte d’aquest contracte de serveis és la impartició de dos mòduls de MF0969_1:
Tècniques administratives bàsiques d’oficina, de 150 hores, del Certificat de
Professionalitat de nivell 1 de l’Àrea de Gestió de la informació i comunicació, amb el codi
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ADGG0408 Operacions auxiliars de serveis administratius i generals, d’acord amb el Plec
de Prescripcions Tècniques (PPT). Les 17 persones participants en el programa s’han de
distribuir en dos grups-classe, per tant, es contracten dos mòduls: un mòdul per a 8
persones i un altre mòdul per a 9 persones.
2. PREU (art. 102 LCSP)
El preu màxim del contracte dels dos mòduls, entenent-se com a tal el que serveix de
base per a la licitació, és de 18.972,00 €. Aquest import està exempt d’IVA segons els
articles 20.1.8 i 20.1.9 de la Llei 37/1992.
El preu màxim s’ha establert a partir del preu/hora per alumne i modalitat formativa fixat
pel Servei d’Ocupació de Catalunya (7,44 € x 150 hores x 17 persones).
Mòdul per 8 persones: 7,44 € x 150 hores x 8 persones = 8.928,00 €
Mòdul per 9 persones: 7,44 € x 150 hores x 9 persones = 10.044,00 €
Existeix consignació pressupostària a la partida 241.2.227.99.

3. TIPUS DE CONTRACTE ADMINISTRATIU
c) Serveis (art.17 LCSP)
CPV: L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú
de Contractes (CPV) és: 79632000
4. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Nom i cognoms: Isabel Ledesma Fernández
Càrrec: cap tècnica de l’Àrea de Desenvolupament Comarcal
Supervisió de l’execució del contracte i control de qualitat:
La supervisió de l’execució del contracte anirà a càrrec de la cap tècnica de l’Àrea de
Desenvolupament Comarcal, Isabel Ledesma Fernández i de la coordinadora del
Programa Treball i Formació de l’edició 2018, Marina González Descarga. Al llarg de tot el
servei hi haurà una comunicació fluïda per al seguiment i la supervisió de l’acció
formativa.
El Consell podrà establir els controls de qualitat que considerin oportuns al llarg del
procés d’execució de les actuacions, per supervisar el compliment, per part de
l’empresa adjudicatària, de les condicions exigides al present Plec.
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L’empresa adjudicatària haurà de col·laborar en tot moment amb les tasques de
control de qualitat. En cas de detectar-se defectes o incidències en les actuacions
dutes a terme, els tècnics del Consell Comarcal del Bages advertiran al Responsable
tècnic de l’empresa adjudicatària. De reiterar-se aquestes disconformitats, podrà
sol•licitar la substitució del personal afectat i demanar la correcció de les errades
realitzades, repetint o replantejant les actuacions realitzades.
5. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
A continuació es detallen els criteris de adjudicació que serviran de base per a
l’adjudicació del contracte:
Criteris

Puntuació
Màxima

Documentació per a la
valoració i posterior
verificació

Qualitat tècnica en la prestació del servei:

5 punts

Criteri automàtic

A) Experiència professional del personal
docent (màxim 3 punts):

Certificació emesa mitjançant la
Fitxa d’Experts o bé mitjançant
certificats d’empresa juntament
amb l’Informe de Vida Laboral.

Acreditar una experiència dels/les docents en
formacions de temàtica similar a la especificada
en el present plec, de més de 30 hores
cadascuna, fins a 3 punts (entre 1 i 2 formacions
1 punt, entre 2 i 4 es valorarà amb 2 punts, i,
més de 4 es valorarà amb 3 punts).

B) Titulacions del personal docent (màxim
2 punts):
Es valorarà amb 1 punt, cada titulat/ada
universitari/ària que formi part de l’equip de
treball, en alguna de les següents especialitats:
- Pedagogia
- Psicologia
- Magisteri
- Administració i gestió d’empreses
Es valoraran llicenciatures i graus equivalents.

Millores tècniques

9 punts

A) Disponibilitat de l’aula (màxim 3
punts):
Es puntuarà la disponibilitat de l’aula un cop
finalitzades les sessions formatives i fins a les
15h, durant el període de contractació del servei i
amb l’objectiu de realitzar, per part de la
coordinadora del Consell, el seguiment,

Criteri automàtic

Informe emès i signat per la
persona responsable de
l’empresa adjudicatària.
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tutorització i acompanyament de les persones
participants al Programa Treball i Formació.
Puntuació: disponibilitat de dos dies al mes 1
punt; disponibilitat de quatre dies al mes 2 punts;
disponibilitat de més de quatre dies al mes 3
punts.

B) Equipament (màxim 4 punts):
Es valorarà amb 2 punts, que cada un dels
alumnes disposi d’un ordinador, ja sigui
portàtil o fixe.
Es valorarà amb 2 punts que tots els
ordinadors disponibles tinguin instal·lat l’Office
2016.

C) Millores vinculades a la prestació
dels servei (màxim 2 punts):
Prestació d’un servei de coaching laboral
grupal de reforç, addicional a les hores de
formació. Per cada 2 hores 0,5 punts, amb un
màxim de 2 punts.

PUNTUACIÓ TOTAL

14

Criteri de desempat: Es farà per sorteig.

6. TERMINI EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
El termini total d’execució dels 2 mòduls són 4 mesos. La proposta de calendari
d’execució de les actuacions és el següent:
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MÒDULS

DIES
SETMANALS

MESOS

HORARI

Grup A (8
persones)

30 dies durant
els mesos de
març a juny de
2019

Entre 2 i 3 dies a
la setmana

5 hores màxim.
Entre les 8h i les
15h

Grup B (9
persones)

30 dies durant
els mesos de
març a juny de
2019

Entre 2 i 3 dies a
la setmana

5 hores màxim.
Entre les 8h i les
15h

-

Inici de la formació: a partir del 4 de març de 2019.
Final formació: abans del 15 de juny de 2019.

7. RÈGIM D’INFRACCIONS
Faltes molt greus:
-

Que no es puguin substituir les persones docents en cas de baixa, indisposició o
absència.
La no entrega de la documentació requerida i especificada en el Plec de
Prescripcions Tècniques.

Faltes greus:
-

No informar de possibles incidències que perjudiquin al correcte funcionament de
les sessions i al bon aprofitament de totes les persones participants.
L’incompliment de les obligacions per part de l’empresa adjudicatària detallades al
Plec de Prescripcions Tècniques.

Faltes lleus:
-

Mal estat de la infraestructura de l’aula i el centre on s’imparteixi l’acció formativa.

8. FACTURACIÓ I PAGAMENT
El pagament del preu del contracte s’efectuarà a raó dels treballs efectuats, al finalitzar el
contracte, prèvia facturació, i requerirà la conformitat del supervisor del contracte, pel que
fa a la seva correcta execució. D'informar-se deficiències, s'obrirà procediment
contradictori i es liquidarà el contracte a resultat d'aquest procediment.
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9. ANNEX
Plec Prescripcions tècniques (PPT)

Cap Tècnica de l’Àrea de Desenvolupament Comarcal

CPISR-1 C
Isabel Ledesma
Fernández
2019.02.07
13:19:00
+01'00'

Isabel Ledesma Fernández
Àrea de Desenvolupament Comarcal
Consell Comarcal del Bages
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