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INFORME DE L’ÀREA DE SERVEIS A LA COMUNITAT
Assumpte: CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PER A LA GESTIÓ DE UNITAT
D’ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA (UEC) CURS 2021-2022
Joan Castillo, cap l’àrea de serveis a la comunitat de l’Ajuntament de Vidreres,
INFORMO
Aquest informe s’emet a efectes del que disposen els articles 28 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic; 73.2 del Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques (RGLCAP) i 35 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Primer.- Motivació de la necessitat i idoneïtat del contracte
La naturalesa i extensió de les necessitats que es pretén cobrir amb la contractació
dels serveis de referència així com a idoneïtat dels seu objecte i contingut per satisferles, i aquestes venen determinades per la necessitat d’oferir el Servei d’ UNITAT

AJUNTAMENT DE VIDRERES
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Comprovi l'autenticitat del document a
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D’ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA (UEC) a la població de Vidreres, segons el
conveni que s’estableixi amb el Departament d’Educació.
L’objecte del contracte és definir les característiques tècniques que hauran de tenir els
serveis objecte del contracte per a la prestació del serveis esmentats per a 1 any (curs
escolar) més un possible de pròrroga d’un segon curs.
El contracte és de naturalesa administrativa ja que s’emmarca dins l’article 25.1 a de la
LCSP i la seva idoneïtat es justifica per tractar-se de prestacions de servei d’acord
amb l’article 17 de la LCSP.
El contingut del contracte s’establirà en les clàusules del plec de clàusules
administratives, econòmiques i tècniques particulars. En aquest contracte no es preveu
la divisió en lots.
Segon.- Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte.
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Es proposa

1.- JOAN CASTILLO SALINAS (TCAT) (Cap d'Area de Serveis a la Comunitat), 14/07/2021 12:51

la despesa màxima de 49.753,60 € IVA EXEMPT corresponent a la

prestació a realitzar amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent i inclou l’any
de contracte i l’any de pròrroga:

Exerc
ici

Curs (període acadèmic)

2021

2021-2022 (de setembre a desembre 2021)

10.025,60 €

2022

2021-2022 (de gener a juny 2022)

14.851,20 €

TOTAL CONTRACTE

24.876,80 €

Import
(exempt
d’IVA)

2022

2022-2023 (de setembre a desembre 2022)

10.025,60 €

2023

2022-2023 (de gener a juny 2023)

14.851,20 €

TOTAL ANY PRÒRROGA CONTRACTE

24.876,80 €

Tercer.- Justificació del procediment
Tenint en compte el valor estimat del contracte l’adjudicació s’haurà de tramitar
mitjançant procediment obert, en el que tot empresari pot presentar una proposició,
restant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors, d’acord
amb el que disposa l’article 156.1 de la LCSP.
La tramitació és de caràcter urgent segons el que s’estableix a l’article 119 LCSP ja
que el servei ha d’entrar en funcionament el setembre, en aquest cas hi ha una
necessitat inajornable.
Quart.- Criteris d’avaluació de les ofertes
La selecció de la millor oferta es determinarà tenint en compte la millor relació qualitatpreu, i obtenir ofertes de gran qualitat, segons allò previst a l’article 145 de la LCSP.
Per determinar la proposició més avantatjosa del servei amb l’objectiu d’obtenir l’oferta
de millor qualitat, es considera convenient aplicar els següents criteris de valoració.
C/Girona, 3 | 17411 Vidreres | T 972 850 025
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a. Criteris tècnics (60 %)
b. Criteris econòmics (40%)
En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses
licitadores, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte:
-

La proposició presentada per aquella empresa que, al venciment del
termini de presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge
de treballadors amb discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si
diverses empreses licitadores de les que hagin empatat quant a la
proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones
amb discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la
normativa, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa
licitadora que disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb
discapacitat en la seva plantilla.

-

La proposició presentada per les empreses d’inserció que regula la Llei

AJUNTAMENT DE VIDRERES
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44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses
d’inserció, que compleixin els requisits que estableix aquesta normativa per
tenir dita consideració.
-

En l’adjudicació dels contractes relatius a prestacions de caràcter social o
assistencial, la proposició presentada per entitats sense ànim de lucre,
amb personalitat jurídica, sempre que la seva finalitat o activitat tingui
relació

directa amb l’objecte del contracte, segons resulti dels seus

respectius estatuts o regles fundacionals i figurin inscrites en el registre
oficial corresponent.
-

La proposició d’entitats reconegudes com a organitzacions de comerç just
per a l’adjudicació dels contractes que tinguin com a objecte productes en
els quals hi hagi alternativa de comerç just.

-

La proposició presentada per empreses que, al venciment del termini de
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presentació d’ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que
afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels
criteris de desempat en el moment en què es produeixi l’empat.

Cinquè.- Constitució de garanties
Com que l’exigència de garantia provisional conforme el que disposa l’article 106.1 de
la LCSP, no es creu necessari en aquest procediment exigir-ne.
Quant a la garantia definitiva, segons la normativa de contractació, la millor oferta
haurà de constituir una garantia del 5% del preu final ofertat. En el supòsit que l’oferta
de l’adjudicatari hagi incorregut inicialment en presumpció d’anormalitat, es considera
convenient preveure’n una de complementària del 5% (IVA exclòs) de l’import
d’adjudicació.
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Sisè.- Criteris de solvència
L’empresa licitadora ha de complir un dels dos criteris de solvència econòmica i
financera:
Econòmica i financera
a) Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l'àmbit al qual es
refereixi el contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en
funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de
presentació de les ofertes per import igual o superior a 50.000 euros.
b) Justificant de l'existència d'una pòlissa d’assegurança de responsabilitat
civil d’import mínim de 600.000 € per sinistre i un sublímit per víctima de
150.000 € que cobreixi qualsevol tipus de contingència que pugui derivar-se
de la prestació del servei i possibles indemnitzacions a tercers, d’acord amb
l’article 311 de la LCSP, així com a contractar una pòlissa d’assegurances
d’accidents personals, que cobreixi els accidents que puguin patir les
C/Girona, 3 | 17411 Vidreres | T 972 850 025
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persones usuàries dels serveis adjudicats, amb els capitals m ínims
següents: 30.000 euros en cas de mort, 60.000 euros en cas d’invalidesa i
fins a 6.000 euros per a despeses de curació, les quals haurà de mantenir
vigent durant l’execució del contracte i el període de garantia establert.

L’empresa licitadora ha de complir un dels dos criteris de solvència tècnica:
Tècnica
a) Una relació dels principals serveis o treballs de similar naturalesa com els
que constitueixen l'objecte del contracte en el curs dels últims tres anys,
indicant l'import, la data i el destinatari, públic o privat dels mateixos. En cas
de ser necessari garantir un adequat nivell de competència, es tindran en
compte les proves de serveis pertinents realitzats més de tres anys enrere.
Quan fos requerit pels serveis dependents de l'òrgan contractant, els serveis
o treballs realitzats s’acreditaran per mitjà

dels certificats expedits o

avalades per l'òrgan competent, quan els destinataris sigui una entitat del
AJUNTAMENT DE VIDRERES
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Comprovi l'autenticitat del document a
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sector públic. Quan el destinatari sigui un subjecte privat, per un certific at
expedit per aquest o, a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració de
l'empresari acompanyada de la documentació que acrediti la realització de la
prestació; Si s'escau, aquests certificats seran comunicats directament a
l’òrgan de contractació per les autoritats competents.
b) Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l'empresa i del nombre de
directius durant els tres últims anys, acompanyada de la documentació
justificativa corresponent quan li sigui requerit pels serveis dependents de
l'òrgan de contractació.
Setè.- Codis de classificació del contracte
Els codis del Vocabulari Comú de Contractes (CPV) Reglament (CE) 213/2008, de la
Comissió de 28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament 2195/2002
del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’aprova el Vocabulari comú de
contractes públics (CPV) i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament
C/Girona, 3 | 17411 Vidreres | T 972 850 025
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Europeu i del Consell sobre procediments dels contractes públics, en allò referent a la
revisió del CPV aplicables a la contractació dels esmentats serveis són:

Codi CPV

Descripció

80000000-4

Servicios de enseñanza y formación

Vuitè.- Modificacions previstes
Es preveu de manera expressa la possibilitat de modificació fins a un màxim del 20%,
de conformitat amb l'article 204 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, la possibilitat de què durant l'execució del contracte es
realitzin modificacions del seu objecte conforme a les següents determinacions.
L’abast de les modificacions seran totes les activitats promogudes segons la
programació general de la unitat de programes de l’àrea de Serveis a la Comunitat de
AJUNTAMENT DE VIDRERES
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l’Ajuntament relacionades amb la UEC (Unitat d’Escolarització Compartida) al municipi
aprovades per l’Ajuntament de Vidreres.
Els límits de la modificació vindran determinats pel conjunt de programes aprovats per
l’Ajuntament i per les activitats que se’n derivin relacionades amb la promoció de la
música.
La naturalesa de la modificació ha de seguir l’objecte del contracte de l’escola de
Música i les seves seus i totes les programacions que se’n derivin i que provoqui una
modificació de l’objecte d’aquests plecs.
La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se
quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la
LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les
particularitats previstes en l’article 207 de la LCSP. Aquestes modificacions són
obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, aïlladament o
conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu inicial
del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de
C/Girona, 3 | 17411 Vidreres | T 972 850 025
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contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas
contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de
la LCSP. Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que
estableix l’article 153 de la LCSP. L’anunci de modificació del contracte, juntament
amb les al·legacions de l’empresa contractista i de tots els informes que, si s’escau, es
sol·licitin amb caràcter previ a l’aprovació de la modificació, tant els que aporti
l’empresa adjudicatària com els que emeti l’òrgan de contractació, es publicaran en el
perfil de contractant.
L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa
contractista i de tots els informes que si s’escau, es sol·liciten amb caràcter previ a
l’aprovació de la modificació, tant els que aporti l’empresa contractista com els que
emet l’òrgan de contractació, es publicaran en el perfil del contractant.
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I perquè així consti i tingui els efectes que correspongui, signo el present informe.

JOAN CASTILLO SALINAS
CAP D’ÀREA DE SERVEIS A LA COMUNITAT
AJUNTAMENT DE VIDRERES
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