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INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I CONVENIÈNCIA DE CONTRACTAR MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT, EL SERVEI d’execució d’una acció formativa dins el
projecte específic de dinamització del mercat de treball local, adreçat a dones aturades de Sant
Vicenç dels Horts: VALORA’T, ENTRENA’T I LIDERA EL TEU PROJECTE, 3a edició.
Vista la necessitat d’aquest Ajuntament de comptar amb el servei d’execució d’una acció formativa
dins del projecte específic de dinamització del mercat de treball local, adreçat a dones aturades de
Sant Vicenç dels Horts: Valora’t, Entrena’t i Lidera el teu projecte, 3a edició. Tenint en compta la
mateixa necessitat de desenvolupar i executar un programa formatiu que faciliti els coneixements
personals, tècnics i administratius d’empoderament i de recerca de treball del col·lectiu beneficiari de
l’acció. Fent d’aquesta fórmula de valor afegit l’eina principal per a la inserció laboral de les dones que
hi participin, que es cobreixi a través d’un contracte que tindrà una duració màxima de 4 mesos,
durant l’any 2019 i una possible pròrroga de 4 mesos l’any 2020.
Tenint en compte aquestes necessitats, per al compliment dels fins d’interès general de l’Ajuntament
de Sant Vicenç dels Horts, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer la realització
d’un programa formatiu i integratiu per al col·lectiu de dones aturades de Sant Vicenç dels Horts.
Es constata que l’Ajuntament no disposa de mitjans ni recurs tècnics adients per realitzar aquesta
actuació, motiu pel qual cal procedir a l’auxili mitjançant la contractació externa d’un servei
professional de formació, tot d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de despesa, i
amb total respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i
igualtat de tracte.
Tenint en compte la naturalesa del projecte i les seves peculiaritats (formació i aprenentatge a l’àmbit
de la gestió emocional, de cura del benestar personal, la imatge i els hàbits alimentari, de la
preparació a treballs d’auxiliar administratiu i d’inserció laboral), no es considera la idoneitat de
fraccionar la formació en lots. Aquesta formació, que contempla temàtiques diferenciades que s’aniran
impartint alternativament, no és convenient que es realitzin de forma independent, ja que en cas de
divisió de lots caldria exigir una coordinació i planificació a totes les parts implicades que resultaria
inadequada per al bon funcionament del programa.
Tractant-se d’una actuació d’interès públic, quina finalitat última és la inserció laboral d’un col·lectiu
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específic amb moltes dificultats d’accés al mercat de treball (dones majoritàriament majors de 40
anys, en atur), es considera pertinent que la licitació de la mateixa hagi de recaure en mans d’una
sola empresa, que serà l’encarregada de dur a terme la totalitat dels blocs formatius.
Per aquestes raons es justifica la no divisió de l’objecte del contracte en lots.

Es pot verificar a www.svh.cat/cove
13daa6cb-abd3-4e05-965f-e64756a5c2f9

En compliment del que estableix l’article 116 en relació a l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
Un cop analitzat el valor estimat del contracte, que és de 50.000, es proposa la contractació
mitjançant procediment obert no harmonitzat, segons el que disposa l’article 131 de la LCSP.
Es sol·licita Informe d’Intervenció on es constati l’existència de crèdit suficient per a dur a terme
aquesta despesa, en l’any en curs.
Per tal de garantir la bona execució del conjunt de les accions i d’adequar-les favorablement a la seva
finalitat, es valoraran com a criteris d’adjudicació subjectius (40 punts en total) els relatius al Pla
d’implantació del projecte així com els que tinguin relació amb la qualitat i idoneïtat de la proposta de
serveis, ajustada a les necessitats que planteja l’Ajuntament respecte de les del col·lectiu a qui es vol
adreçar la formació. Aquests criteris hauran de servir per a determinar quina és la millor proposta.
A aquest pla d’implantació es valoraran els següents items:
- Plantejament, descripció del projecte i objectius que les empreses candidates marquin com a
necessaris i prioritaris (5 punts). Aquest apartat es considera un punt de partida clau en el
desenvolupament de l’acció posterior, que no és altra que la inserció laboral del col·lectiu participant,
equilibrada en el plantejament, descripció i objectius, des de la perspectiva de les alumnes i les
necessitats actuals del mercat de treball .
- L’equip formatiu que es presenti a la proposta, tenint en compte que han de ser professionals en les
matèries que s’imparteixin, en que es poden sumar experiències en accions similars (4 punts) i que
garanteixin la màxima qualitat en els continguts impartits.
- Plantejament docent de les matèries i accions formatives, un apartat que es valora atenent a la
capacitat dels formadors d’adaptar els continguts en funció de l’assoliment dels mateixos per part de
les dones participants.(7 punts). Aquest plantejament ha de ser flexible i resolutiu, prenent com a
referència la inserció de les participants en finalitzar el programa.
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- Metodologia, planificació del temps i sistema d’avaluació. Es valoraran els mètodes d’aprenentatge
participatius que desenvolupi la proposta, la capacitat la planificació de les hores que es dediquin a
cada un dels blocs formatius (aprenentatge personal, tècnic i laboral) i com els métodes d’avaluació
que utilitzaran els professionals docents al llarg del progrés del programa així com els procediments
pràctics que ajudin a l’assoliment dels coneixements impartits en les hores previstes (5 punts).

- Els recursos didàctics, teòrics i pràctics, així com materials que s’utilitzin per a dur a terme les
accions formatives. Aquests recursos s’hauran de especificar en la proposta. (3 punts).
Així mateix es valoraran com a subjectius i molt importants, les accions destinades a la inserció
laboral del col·lectiu (visites a empreses, simulacions i altres tècniques similars). El programa
s’emmarca dins l’eix de dinamització del mercat de treball i aquest és el fi últim de l’acció: la inserció
laboral.
Donades les peculiaritats de les diferents fases en que es treballarà el programa, es valoraran també
aspectes relacionats amb la implicació de les empreses participants a la licitació en accions per a la
inserció (5 punts), la seva participació en la campanya de difusió de la formació (3 punts), en la
selecció de candidates, amb la finalitat d’aconseguir un grup homogeni, (4 punts) i les propostes
innovadores en qualsevol dels aspectes que es considerin adequats per a la consecució dels
objectius (4 punts) que es plantegin per a l’execució del projecte i millorin la capacitació laboral de les
participants.
La puntuació final atorgada als criteris subjectius és de 40 punts.
El projecte no puntuarà criteris socials donat que la finalitat és la inserció. La millora de l’ocupabilitat
del col·lectiu que rebrà la formació (dones) es considera una circumstància independent i/o paral·lela
a la situació econòmica o familiar.
Es valora com a criteris d’adjudicació uns criteris objectius, on es puntuarà el preu amb un màxim de
51 punts, utilitzant la fórmula P=*PX x (*XO/O), en la que s’assegura la correcta relació qualitat/preu i
la transparència necessària. Tractant-se de pressupost públic cal a més establir una correcta relació
qualitat preu, per tal que el procediment sigui totalment transparent i igual per a totes les empreses
que s’hi presenten.
Així mateix es valora també com a criteri objectiu, amb un total de 9 punts, l’experiència dels
principals executors en contractes de similar objecte. Donades les característiques del programa
formatiu i les seves peculiaritats (integrar matèries i activitats de diversa naturalesa per a aconseguir
els millors resultats possibles en la inserció del col·lectiu) es valorarà l’experiència del personal
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assignat al contracte. Es considerarà una garantia de qualitat experiències similars de les empreses
candidates a la proposada en la licitació, donat que el component personal-professional serà
essencial per a una bona execució del contracte, havent molt cost laboral associat a la prestació del
servei i en equilibri amb la totalitat de la proposta. Aquests criteris no suposen que l’òrgan de
contractació assumeixi competències pròpies de la legislació laboral, perquè no implica que s’hagi de
sotmetre a un conveni concret ni obliga el licitador al seu compliment.

Aquests 9 punts de màxima correspondran a un total de 3 anys, valorant-se amb 3 punts cada any
d’experiència en contractes de similar naturalesa.
La puntuació final atorgada als criteris objectius serà de 60 punts.
Respecte de la solvència tècnica i econòmica que s’especifica a l’annex 1, aquesta justificada de la
següent manera:
Es demana que el volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l’any de més volum de
negoci dels tres últims acabats sigui de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del contracte
quan la seva durada no sigui superior a un any, i almenys una vegada i mitja el valor anual mitjà del
contracte si la seva durada és superior a un any. Aquest requisit es considera un correcte indicador
de garantia de solvència econòmica, de les empreses que optin a la licitació, per a l’execució del
programa formatiu d’inserció.
Per a garantir la solvència tècnica, es demana una relació dels principals serveis o treballs efectuats
en els tres últims anys de la mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del
contracte de formació, així com la titulació que s’especifica a l’annex 1 (titulacions de magisteri i / o
psicoterapeuta o branca vinculada a benestar i salut), tenint en compte que aquest és el mínim que
s’exigeix per poder garantir la correcta execució del programa i la millor oferta formativa que es
presenti.

Sant Vicenç del Horts, 25 de juliol de 2019
El tècnic municipal

María José Fraile Colorado
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