Àmbit de Transició Ecològica i Promoció de la Ciutat
Servei de Formació i Ocupació
INFORME I MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE
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1. Antecedents i motivació de la necessitat

La Instrucció de la Intervenció General núm. 1 de data 8 de juny de 2017, i la Instrucció 1/2018, de
Contractació Pública de data 19 de març de 2018, que estableix que: “En qualsevol cas, es

tramitaran mitjançant procediment obert aquells contractes que es repeteixin de forma periòdica i que
la seva quantia acumulada en un període d’un any sigui igual o superior a 3.000,00 Euros, l’IVA no
inclòs”.
Des del Servei de Formació i Ocupació del Centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses
de l’Ajuntament de Viladecans es desenvolupen accions formatives adreçades a millorar les
competències digitals de persones preferentment en situació d’atur laboral, per trencar amb la bretxa
digital i apropar-les a les noves tecnologies necessàries per l’àmbit laboral inclòs personal. En
aquesta línia estratègica, es compta amb el servei d’Aula Oberta.

L’Aula Oberta és un servei d'autoaprenentatge, que ofereix una àmplia oferta formativa adreçada,
principalment, a persones que es troben en situació d’atur laboral. L’objectiu és que les persones
puguin adquirir o actualitzar els seus coneixements i competències en noves tecnologies, ofimàtica,
idiomes i formació en diferents àmbits professionals, per afavorir les seves oportunitats d’inserció
laboral.
El servei ofereix un espai amb ordinadors i accés a una plataforma amb continguts multimèdia, on les
persones participants poden anar assolint els objectius formatius de manera autònoma i amb el suport
de personal tècnic personalitzat.
Atenent els òptims resultats obtinguts, a l’any 2019 van participar un total de 200 persones amb un
grau de satisfacció de 9 sobre 10, així com l’actual demanda de participació de la ciutadania, es fa
necessari continuar oferint aquest servei a Can Calderon. És per això, que es requereix l’accés a una
plataforma online actualitzada en darrera versió per a la gestió de la matriculació de l’alumnat i
l’adquisició de 200 llicències per any de continguts multimèdia online de diferents cursos que ajudin a
l’assoliment de competències en tecnologies de la informació i la comunicació.
En data 8 d’octubre de 2019 es sollicita suport a l’Oficina d’Assessorament i Gestió Administrativa de
l’Àmbit de Transició Ecològica i Promoció de la Ciutat per a la tramitació del contracte obert simplificat
sumari amb previsió que a partir del dia 13 de gener de 2020 es pugui reiniciar el servei Aula Oberta i
donar resposta a la demanda de persones usuàries interessades.
Vist que, durant aquests mesos, tot i els recordatoris i el seguiment tècnic, des d’aquesta Oficina no
s’ha pogut tramitar aquest contracte, es procedeix a obrir una incidència al Sistema de Gestió de
Qualitat del centre Can Calderon en data 16 de desembre de 2019.
Atesa la insuficiència dels mitjans personals i materials amb que compta l’Ajuntament de Viladecans
per cobrir les necessitats que es tracta de satisfer amb el contracte, com a conseqüència de la
impossibilitat de destinar total o parcialment el personal que actualment presta serveis a la corporació,
així com la impossibilitat de contractar nou personal a la plantilla per limitacions pressupostàries.
Atès el plec de prescripcions tècniques que haurà de regir la present contractació, que s’adjunta al
present informe.
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Els codis de la CPV són els següents:
72212931-4 (Serveis de desenvolupament de programari de formació)
Justificació de la no divisió en lots:

De conformitat amb l’article 99.3. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic (en endavant LCSP), no es considera adient la seva divisió en lots, tant per raó de la seva
escassa quantia anual (que es correspon a la d’un contracte menor), fet que ja garanteix l’accés de
les pimes a la contractació pública, com pel fet que la realització independent de l’objecte del
contracte pot dificultar l’execució correcta des del punt de vista tècnic, ja que es tracta d’un únic servei
amb dues prestacions vinculades, és a dir, l’accés i l’ús, mitjançant la llicència corresponent de
continguts d’aprenentatge en un entorn virtual.
3. Vigència i modificació del contracte

La vigència del contracte es fixa en tres anys, prorrogables per un any més.
Modificació del contracte:

El present contracte podrà ser modificat per raons d’interès públic, per causa d’ampliació de les
llicències inicialment previstes per un eventual increment de la demanda de les persones usuàries del
Servei de Formació i Ocupació de l’Ajuntament de Viladecans. Aquesta demanda es pot produïr com
a conseqüència d’un augment de les persones aturades i/o en millora d’ocupació al municipi. En
aquest cas l’import corresponent a aquesta modificació no podrà superar el 20% del preu del
contracte (aplicat a tota la vigència del contracte, inclosa l’eventual prorroga).
En relació a la reducció del preu o del servei objecte del contracte, vindrà determinada per:
a) Aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària.
b) Canvi de l’organització del servei.
c) Reducció o supressió de l’àmbit competencial municipal.
En aquests supòsits l’Ajuntament podrà aprovar una reducció del preu del contracte fins el 20%,
sense que l'empresa contractista tingui dret a reclamar cap tipus d'indemnització per aquest motiu,
renunciant expressament el contractista, per la presentació de la seva oferta, a qualsevol
compensació en relació al benefici deixat d’obtenir.
4. Valor estimat del contracte (VEC) i pressupost base de licitació

El valor estimat del present contracte
exclòs), d’acord amb el següent detall:

(VEC)

és per un import total de

12.000,00 Euros

(l’IVA

Import del contracte (3 anys) (IVA exclòs):
7.500,00 €
Import corresponent a una eventual pròrroga (1 any) (IVA exclòs):
2.500,00 €
Import corresponent a l’eventual modificació del contracte (20%) (IVA exclòs): 2.000,00 €
Aquest valor estimat té caràcter orientatiu i no vinculant ja que s’ha calculat tenint en compte la
despesa que potencialment pot ésser generada durant la vigència del contracte i la seva pròrroga, en
el seu cas, en base a la despesa realitzada en l’any anterior en concordança amb el crèdit
pressupostari assignat per a aquest contracte.

El pressupost base de licitació és pels tres anys d’execució del contracte, per un import total màxim
de 9.075,00 € (l’IVA inclòs), que l’Ajuntament de Viladecans no s’obliga a exhaurir en la seva totalitat,
atès que la depesa anirà en funció de la necessitat del nombre de llicències de continguts e-learning,
d’acord amb la demanda anual de les persones usuàries del servei d’Aula Oberta, d’acord amb el
següent detall:
Import

IVA (21%)

(Sense IVA)

Previsió despesa màxima anual
Previsió despesa màxima tres anys

2.500,00 €
7.500,00 €

Total
(IVA inclòs)

525,00 €
1.575,00 €

3.025,00 €
9.075,00 €

Detall anual i sistema de càlcul del pressupost base de licitació:

Unitats

Preu unitari

Preu unitari

Total

IVA

Total

previstes

(Sense IVA)

(inclòs l’IVA)

(1 any)

(21%)

(1 any)

(1 any)

Servei d’accés a una
plataforma online i
l’ús de llicències de
continguts e-learning.

(*) 200
llicències

(Sense IVA)

12,5 €

15,13 €

2.500,00 €

(IVA inclòs)

525,00 €

3.025,00 €

(*) Nombre de llicències estimades per al període d’1 any atesa la demanda de les mateixes
durant l’exercici de 2019.

L’import del preu unitari de les llicències té caràcter de màxim i els licitadors no podran
superar-lo en cap cas. La presentació d’ofertes que superin aquest import unitari màxim seran
desestimades automàticament.

El preu unitari de les llicències ofertat es mantindrà durant tota la vigència del contracte.

La determinació del preu del contracte s’ha realitzat en base a preus unitaris, tenint en compte el valor
de mercat dels components dels serveis objecte del contracte.
5. Termini de garantia.

El termini de garantia coincidirà amb el termini d’execució del contracte.
6. Solvència Tècnica o Professional.

Els criteris mínims de solvència tècnica o professional que han de complir els licitadors i l’adjudicatari del
present contracte són els següents:
a) Haver realitzat serveis de característiques similars en els darrers tres (3) anys.
El requisit mínim serà que l’import anual acumulat en l’any de major execució

sigui igual o

superior al 70% de l’anualitat mitjana del contracte.

b)

Disposar d’una certificació del Sistema de Gestió de Qualitat reconeguda a nivell estatal en
l’àmbit de la formació e-learning per part de l’empresa (per exemple ISO 9001:2015 o similar).

7. Criteri d’adjudicació i d’avaluació de les ofertes

CRITERI D’APLICACIÓ AUTOMÀTICA (FINS A 100 PUNTS)

1) MILLORA DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ. FINS A 100 PUNTS.

Es puntuaran amb 0 punts aquelles ofertes que no millorin el pressupost de licitació. L’oferta que
presenti el preu més baix obtindrà la màxima puntuació. La resta d’ofertes seran valorades de forma
proporcional de conformitat amb la següent fórmula:

((Pressupost de licitació – oferta valorada) * 100 )
(Pressupost de licitació – millor oferta)

la selecció de la fórmula, per a la valoració de les ofertes
econòmiques presentades, s’ha realitzat d’acord amb un sistema lineal que reuneix els criteris de
proporcionalitat necessaris per a classificar, a partir d’un càlcul senzill, lògic i coherent, les ofertes.
Justificació de la fórmula seleccionada:

OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS

S’estableix que aquelles ofertes que presentin una reducció superior al 15% del pressupost de licitació
no podrà ésser portada a terme per l’existència de valors anormals o desproporcionats. En aquest cas,
el licitador haurà de presentar un estudi econòmic-financer específic justificatiu de l’oferta, sense
perjudici que la mesa de contractació solliciti informació addicional justificativa de la viabilitat de
l’oferta, seguint el procediment establert a l’article 149 de la LCSP.
NORMES GENERALS DE VALORACIÓ DEL CRITERI D’ADJUDICACIÓ.

Les ofertes presentades podran obtenir un màxim de 100 punts.
8. Assegurances del contracte

El contractista a partir de la data d’inici del contracte i durant la vigència d’aquest, està obligat a
contractar una pòlissa d’assegurança que cobreixi el risc de la responsabilitat civil per danys a tercers a
conseqüència de les seves actuacions en compliment d’aquest contracte.
9. Penalitats específiques aplicables al contractista en cas d’incompliment

No es preveu
10. Condicions especials d’execució

Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de l’empresa
contractista i, si s’escau, per l’empresa o empreses subcontractistes, són les que tot seguit s’indiquen:
a)

Protecció de les condicions salarials i condicions generals de convenis dels treballadors
i treballadores adscrites a l’execució del servei:

Qualsevol contractació o subcontractació dels serveis o treballs objecte del contracte haurà de
respectar, com a mínim, i en tot moment, el nivell salarial i les condicions generals establertes
en el conveni collectiu sectorial corresponent a l'àmbit d'activitat del treballador o treballadora
adscrit al servei, sense perjudici que aquestes condicions puguin ésser millorades en el conveni
collectiu d'empresa que pugui resultar d'aplicació, o les condicions ad personam que
corresponguin individualment als treballadors i treballadores. No es podrà produir la inaplicació
del conveni en virtut d'allò disposat als articles 82 i 41 de L'Estatut dels Treballadors, excepte
en els casos d'acord entre la representació dels treballadors i treballadores i la representació de
l'empresa.
b)

c)

L’execució del present contracte requereix de la cessió de dades per part de l’Ajuntament de
Viladecans al contractista, i del contractista a l’Ajuntament de Viladecans pel que el contractista
està obligat a sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en materia de protecció
de dades. Així mateix, aquesta obligació té el caràcter d’obligació contractual essencial als
efectes del règim de resolució del contracte.

Clàusula ètica:

Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:
1) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte del contracte.
2) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.

3) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació
pública o durant l’execució dels contractes.
4) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir,
restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments collusoris o de
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats,
rotació d’ofertes, etc.).
5) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
6) Collaborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació
que li sigui sollicitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els
contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
11. Consignació pressupostària

Atesa la disponibilitat pressupostària per atendre la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària
20102 24110 22606 (despeses formació cofinançats), dels pressupostos generals dels exercicis
de 2020,2021,2022 i 2023, d’acord al següent detall:
Aplicació pressupostària

20102 24110 22606
(despeses formació cofinançats)

Exercici

Exercici

Exercici

2020

2021

2022

2.520,83€
(A-12336)

3.025,00€
(A-12337)

3.025,00€
(A-12337)

Exercici
2023

504,17€
(A-12337)

En base a tot l’anterior, INFORMO favorablement:

procediment de licitació per a la contractació, mitjançant procediment obert simplificat
sumari i tramitació ordinària, del servei d’accés a una plataforma online per a la gestió de la
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matriculació de l’alumnat, i l’ús de llicències de continguts e-learning per a la impartició de
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, per un període de tres anys, prorrogables per un any més, en base a la
despesa màxima autoritzada pels tres anys de la seva execució, per un import total màxim de
9.075,00 € (IVA inclòs), que l’Ajuntament de Viladecans no s’obliga a exhaurir en la seva totalitat, atès
que la depesa anirà en funció de la necessitat de llicències de continguts e-learning, d’acord amb la
demanda anual de persones usuàries del servei d’Aula Oberta, d’acord amb el següent detall:
l’Ajuntament de Viladecans

Import

IVA (21%)

(Sense IVA)

Previsió despesa màxima anual
Previsió despesa màxima tres anys

2.500,00 €
7.500,00 €

Total
(IVA inclòs)

525,00 €
1.575,00 €

3.025,00 €
9.075,00 €

El que s’informa a Viladecans, en la data de la signatura electrònica, salvant-ne el millor criteri,
Cap unitat Servei de Formació

Neus Alonso Palomares

Directora Servei de Formació i Ocupació

Maria José Arcos Rodríguez

