Informe tècnic: revisió de les propostes per l’adjudicació del contracte de serveis
professionals destinats l’execució del subprojecte "CAPACITACIÓ EN MECÀNICA DE
VEHICLES ELÈCTRICS I HÍBRIDS”
Antecedents i objecte de l’informe.
El Servei de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda va
promoure la contractació d’un conjunt de serveis professionals destinats a l’execució del
subprojecte " CAPACITACIÓ EN MECÀNICA DE VEHICLES ELÈCTRICS I HÍBRIDS”
Aquest projecte és subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa
de suport i acompanyament a la planificació estratègica, regulat per la Resolució regulada per
l’Ordre EMO/744/2015, de 16 d’abril, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2015 per a
la concessió de subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local.
Aquesta acció està integrada en el projecte “Definició d’Especialitzacions productives a la Riera
de Caldes”, expedient PE-02/15.
Per aquesta licitació es publica al perfil del contractant l’anunci de licitació en data 5 de juliol
de 2016.
És objecte d’aquest informe la realització de l’avaluació tècnica de l’oferta presentada, i la
formulació d’una proposta d’adjudicació dels serveis licitats d’acord amb els criteris de l’anunci
de licitació i els plecs tècnic i administratiu.
Licitadors
Dins del termini assenyalat ha concorregut a l’esmentada licitació només l’empresa ASSESSORS
TÈCNICS FORMATIUS, S.L. (endavant ATF).
L’empresa acredita la solvència econòmica adequadament.
En relació a la solvència tècnica, en l’informe d’impuls s’estableix que:
“Els licitadors hauran d’acreditar, mitjançant la presentació d’una relació detallada de treballs
similars de l’empresa, l’experiència en la realització dels treballs que s’indiquen en cada un dels
apartats numerats:
1.- Experiència en l’organització i la impartició docent en els àmbits d’electricitat, automoció,
electrònica per a persones aturades, per al col·lectiu de joves, per a professionals en actiu, i en
la gestió de pràctiques en empreses. Mínim 5 anys d’experiència.
2.- Experiència en l’organització i impartició docent en l’àmbit del vehicle elèctric. Mínim 2
anys d’experiència.
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L’acreditació de l’experiència es realitzarà mitjançant la presentació de certificats de treballs
similars.
Els licitadors també hauran d’acreditar la qualificació tècnica dels professionals que assignin a
l’equip que ha d’executar els treballs objecte de licitació, mitjançant la presentació dels
curricula vitae individuals. Com a mínim els membres de l’equip haurà de tenir:
Formació relacionada amb algun dels àmbits següents: electricitat, automoció, electrònica.
- Experiència docent mínima de 5 anys en la realització de tasques docents similars a les que
són objecte de licitació.
L’acreditació de la formació es realitzarà mitjançant la presentació de títols i certificats que ho
validin.
La no acreditació d’experiència de l’empresa i de l’equip professional serà causa d’exclusió del
procés de licitació.”
L’empresa ATF presenta diferents certificats en els quals, la suma dels períodes detallats és
superior a 5 anys, per tant, queda acreditat l’establert al punt número 1.
En relació al punt número 2, l’empresa ATF presenta 2 certificats en els quals acredita diferent
formació relacionada amb l’àmbit del vehicle elèctric. No obstant, la suma d’aquests períodes
no correspon als 2 anys exigits a l’informe d’impuls, per tant, no queda acreditat l’establert al
punt número 2.
En relació a la qualificació tècnica dels professionals, l’empresa ATF presenta tota la
documentació justificativa de la formació i experiència dels mateixos, per tant, queda acreditat
l’establert en aquest apartat.
El que s’informa als efectes escaients, a Santa Perpètua de Mogoda, 19 de juliol de 2016
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