ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ DEL SERVEI DE FORMACIÓ EN ANGLÈS I
XINÈS PRESENCIAL PER A INFANTS, JOVES I PERSONES ADULTES DEL MUNICIPI DE
VACARISSES, CURS 2021/2022 I 2022/2023
1.-PODER ADJUDICADOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administració Contractant: Ajuntament de Vacarisses
Número d’identificació: P0829100G
Telèfon: 93.835.90.02
Adreça de l’òrgan de contractació (inclòs el codi NUTS): Pau Casals,17 (082917)
Localitat: Vacarisses 08233
Adreça de correu electrònic i web: vacarisses@vacarisses.cat www.vacarisses.cat
Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
Principal activitat exercida pel poder adjudicador: Serveis públics generals
El poder adjudicador és una central de compres o utilitza alguna forma de contractació
conjunta: No
Número d’expedient: 34/2021

2.- OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ
a) Servei Gestor que tramita l’expedient: Secretaria
b) Persona/es de contacte per l’obtenció d’informació: de caràcter jurídic: Jorgina Torrella i
Ubach torrellauj@vacarisses.cat ,de caràcter informàtic en relació a la presentació del
sobre digital: Joan Flotats i Purcalla informatica@vacarisses.cat
c) Telèfon: 93.835.90.02
d) Fax: 93.835.94.07
e) Adreça electrònica o d’internet del perfil del contractant: Plataforma de Serveis de
Contractació Pública https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/vacarisses, o bé per
mitja de la Web municipal www.vacarisses.cat
f) Termini per rebre ofertes: 15 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació
de l’anunci de licitació al Perfil de Contractant de l’Ajuntament de Vacarisses.
g) Data límit d’obtenció de documentació de documents i informació: de dilluns a
divendres laborables, fins el dia abans de l’últim dia de presentació de pliques.
h) Horari d’atenció: de 9 a 14 hores.
3.- OBJECTE DEL CONTRACTE
És objecte del present contracte els següents serveis de formació en llengua anglesa i llengua
xinesa al municipi:
Cursos d’anglès per l’alumnat de les escoles d’educació infantil i primària Pau Casals i
Font de l’Orpina.
- Cursos d’anglès per l’alumnat d’ESO i Batxillerat a l’Institut de Vacarisses.
- Cursos d’anglès i xinès per infants, joves i majors de 16 anys.
- Grups de conversa en anglès i xinès.
L’objectiu dels cursos i grups de conversa és millorar les competències lingüístiques en llengua
anglesa i xinesa d’infants, joves i adults del municipi de Vacarisses.
-

El Codi CPV que correspon és 80580000-3 Provisió de cursos d’idiomes Serveis d’ensenyament
per adults i altres serveis d’ensenyament.
4.- DESCRIPCIÓ DE LA LICITACIÓ
a) Naturalesa : La naturalesa és administrativa.
b) Pressupost de licitació: 84.576,26 euros (exempt d’IVA)
c) Valor estimat del contracte: 126.864,39 euros Exempt d’IVA
5.- ADMISSIÓ DE VARIANTS

a) Admissió de variants: No
6.- CALENDARI DEL CONTRACTE
El contracte tindrà una durada inicial de DOS ANYS, corresponents als cursos lectius
2021/2022 i 2022/2023. El període anyal s’entén comprès entre les dates de l’inici i finalització
dels cursos escolars. Prenent sempre com a data d’inici l’1 d’octubre i com a finalització la data
de fi de curs escolar determinada pel Departament d’Educació per als centres escolars
d’Educació infantil i primària.
Els Tallers de conversa “Speaking” es duran a terme de l’1 al 31 de juliol dels cursos compresos
en el període d’execució del servei.
El contracte podrà ser prorrogable de forma expressa, amb UNA PRÒRROGA ANUAL, sense
que la durada de la seva vigència, inclosa la pròrroga, pugui excedir de TRES ANYS (3). La
pròrroga correspondrà al curs lectiu 2023/2024.
L’eventual pròrroga serà potestativa per a l’òrgan de contractació i obligatòria pel contractista,
sense que es pugui produir pel consentiment tàcit de les parts, de conformitat amb l’article 29.2
de la LCSP. L’Ajuntament notificarà al contractista la voluntat de prorrogar el contracte amb un
preavís mínim de 2 mesos abans de la data de finalització de la durada del contracte. La
pròrroga s’ha de formalitzar en el document corresponent
No obstant, quan al venciment d'un contracte no s'hagués formalitzat el nou contracte que
garanteixi la continuïtat de la prestació a realitzar pel contractista com a conseqüència
d'incidències resultants d'esdeveniments imprevisibles per a l'òrgan de contractació produïdes
en el procediment d'adjudicació i existeixin raons d'interès públic per no interrompre la
prestació, es podrà 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 les restants
condicions del contracte, 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.
7.- CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
Veure clàusula 12 del plec de clàusules administratives particulars
8.- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
•
•
•

Tipus de procediment: Procediment Obert Simplificat
Tramitació: Ordinària
Motius d’utilització de la tramitació urgent: No aplica

9.- ACORDS MARC I SISTEMA DINÀMIC DE CONTRACTACIÓ
a) Es tracta d’un acord marc o sistema dinàmic de contractació: No
b) S’utilitza subhasta electrònica: No
10.- DIVISIÓ EN LOTS
a) Divisió en lots: No
b) Justificació de la inconveniència de la divisió per lots: Es considera l’objecte del
contracte una unitat funcional no fraccionable mitjançant lots, doncs es fa necessària
una coordinació centralitzada de l’activitat per a un millor servei.
c) Descripció del CPV: 80580000-3 Provisió de cursos d’idiomes Serveis d’ensenyament per
adults i altres serveis d’ensenyament.
11.- CONDICIONS PARTICULARS, SI ESCAU
Veure clàusula 3 del Plec de prescripcions tècniques particulars

12.- CRITERIS QUE S’UTILITZEN PER ADJUDICAR EL CONTRACTE
Criteris avaluables de forma automàtica (100 punts)
Oferta econòmica: fins a 70 punts
Programació tècnica: fins a 30 punts
- Política de RRHH que afavoreixi la qualitat de servei: 10 punts
- Accés als alumnes a campus virtuals que afavoreixin l’aprenentatge: 15 punts
- Organització d’experiències d’immersió lingüística: 5 punts
14.- PRESENTACIÓ D’OFERTES
a) Termini de presentació d’ofertes: 15 dies naturals a comptar des de l’endemà de la
publicació de l’anunci de licitació al Perfil de Contractant de l’Ajuntament de Vacarisses
b) Lloc de presentació: Plataforma de Serveis de Contractació Pública
c) S’admet presentació electrònica: Si
d) Adreça electrònica de presentació d’ofertes:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keywor
d=vacarisses&reqCode=viewDetail&idCap=1005512&
e) S’utilitzen comandes electròniques: No procedeix
f) S’accepta facturació electrònica: Si
g) S’utilitza el pagament electrònic: Si
15.- PER PROCEDIMENTS OBERTS
a) Termini obligat a mantenir l’oferta: 2 mesos a comptar des de la data d’obertura de les
ofertes rebudes
b) Data, lloc i hora de l’obertura de les pliques: Es publicarà al perfil del contractant de la
Web municipal
c) Persones autoritzades a assistir a l’obertura:
L’acte d’obertura del sobres únics, és acte no públic.
16.- LLENGUA EN QUE S’HAN DE REDACTAR LES OFERTES O LES SOL·LICITUDS DE
PARTICIPACIÓ: Català o Castellà
17.- EL CONTRACTE ESTÀ RELACIONAT AMB UN PROJECTE O PROGRAMA FINANÇAT
AMB FONS DE LA UNIÓ: No
18.- PRESENTACIÓ DE RECURSOS
a) Òrgan competent en els procediments de recurs: Ajuntament de Vacarisses
b) Adreça: c/ Pau Casals núm. 17 08233 Vacarisses
c) Termini de presentació del recurs: a) Recurs de reposició, que s’interposarà davant el
mateix òrgan que ha dictat la resolució, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
Vacarisses, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a aquell en el què
sigui notificat o publicat l’acte. b) Recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa
que s’haurà de formular en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de
la notificació o publicació de l’acte, davant els Jutjats contenciosos administratius de
Barcelona, Gran Via de les corts Catalanes, 111 CP 08075 Barcelona
d) Servei on es pot obtenir informació sobre el recurs: Secretaria
e) Telèfon: 93.835.90.02
f) Fax: 93.835.94.07
g) Adreça de correu electrònic: vacarisses@vacarisses.cat
19.- PUBLICITAT
a) Dates i referències de publicacions anteriors en el “DOUE”: No procedeix
b) Per contractes periòdics, calendari estimat de publicacions posteriors: No procedeix
Vacarisses
L’alcalde de Vacarisses

