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SERVEI D’AUXILIARS DE CONVERSA PER MILLORAR EL CONEIXEMENT
DE LA LLENGUA ANGLESA DE L’ALUMNAT DELS CENTRES EDUCATIUS
D’INFANTIL I PRIMÀRIA.
1. ANTECEDENTS
1.1. Motius que justifiquen la necessitat i idoneïtat de la contractació:
La prestació del servei en qüestió és idoni per tots/es els/les habitants del municipi, de
qualsevol franja d’edat, per tal del seu desenvolupament propi i formatiu, a efectes de
poder ser més versàtil i poder comunicar-se’n i viatjar arreu del món sense cap
inconvenient; com és la desconeixença de l’idioma del lloc de destí. Aquest idioma es
reconegut com a oficial, essent un mitjà de comunicació global en que diferents
nacionalitats ho comparteixen com a llengua oficial.
El municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències,
promou des de la Regidoria d’Educació la realització d’activitats educatives i socials, de
llengua anglesa per nens/es de les escoles d’infantil i primària del municipi.
D’altra banda, el municipi exerceix les competències pròpies atribuïdes de la legislació de
l’Estat i de les comunitats autònomes, en matèria d’educació de la llengua anglesa en
l’àmbit educatiu; no guardant cap relació amb la prestació del servei que es vol executar.
Tanmateix, aquesta importància del desenvolupament de la llengua anglesa s’esdevé de
les polítiques comunes de la Unió Europea, les quals promouen objectius específics per
assolir per l’any 2020. Aquestes polítiques tenen un caire global, però pel que ens
interessa cal destacar la promoció de desenvolupar programes per millorar la capacitació
del jovent per a l’èxit escolar, emprenedoria innovadora i sostenible. El domini de les
llengües estrangeres ha destacat entre els indicadors internacionals d’ocupabilitat i
esdevé un dels objectius educatius arreu d’Europa, amb la valoració del plurilingüisme
dels ciutadans com una riquesa col·lectiva que cal promoure per a la convivència i la
competitivitat en el món actual.
Per tant, arrel d’aquestes competències legals es justifica la necessitat i idoneïtat de la
present contractació, per tal de confeccionar, regular i establir el servei d’auxiliars de
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conversa per millorar el coneixement de la llengua anglesa de l’alumnat dels centres
educatius d’infantil i primària.
1.2. Insuficiència de mitjans:
L’Ajuntament no disposa dels recursos propis necessaris per a prestar el servei d’auxiliars
de conversa per millorar el coneixement de la llengua anglesa als centres d’infantil i
primària del municipi, atès que el personal que té l’Ajuntament només garanteix les
competències atribuïdes legalment, les quals s’estableixen a la següent:











Llei 10/2015, 19 de juny, de Formació i qualificació professionals.
Llei 12/2009, 10 de juliol, d’Educació.
Llei orgànica 2/2006, 3 de maig, d’Educació.
Llei orgànica 5/2002, 19 de juny, de les qualificacions i de la formació
professional.
Llei orgànica 8/1985, 3 de juliol, reguladora del Dret a l’Educació.
Decret 282/2006, 4 de juliol, dels requisits dels centres del primer cicle de
l’educació infantil.
Decret 101/2010, 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle de
l’educació infantil.
Decret 119/2015, 23 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
de l’educació primària.
Decret 284/2011, 1 de març, d’ordenació general de la formació professional
inicial.
Decret 4/2009, 13 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels
ensenyaments d’idiomes de règim especial.

Aquest condicionant es considera d’importància suficient per a justificar el present
expedient de contractació, així com la posterior contractació amb un/a professional o
empresa extern/a que s’encarregui de la prestació del servei, d’acord amb el que
s’estableixi a les normatives vigents i amb les especificitats contemplades als presents
plecs de prescripcions administratives i tècniques particulars.
1.3. Descripció:
La prestació del servei d’auxiliars de conversa per millorar el coneixement de la llengua
anglesa de l’alumnat dels centres educatius d’infantil i primària té l’objectiu,
fonamentalment, de fomentar i desenvolupar les competències comunicatives i
lingüístiques en la llengua anglesa dels/les alumnes. Grosso modo, els objectius de la
present prestació del servei són els següents:
- Universalitzar, fomentar i motivar l’aprenentatge de la llengua anglesa a fi d’assolir la
igualtat d’oportunitats entre els/les nens/es del municipi, independentment del poder
adquisitiu del seu nucli familiar i/o de la seva formació externa o extraescolar de
l’alumnat en aquest idioma.
- Millorar la competència comunicativa i lingüística en la llengua anglesa de l’alumnat
proporcionant un bon model de correcció fonètica per millorar la comunicació oral
envers a terceres persones, i el seu desenvolupament personal en països de la seva
parla.
- Evitar les dificultats per accedir a l’aprenentatge de la llegua anglesa i que això
condicioni el futur laboral dels/les alumnes del municipi.

- Impulsar conjuntament amb la comunitat educativa un programa de millora de les
capacitats en llengua anglesa per als/les alumnes del nostre municipi.
- Promoure la llengua anglesa com una eina vincular pel correcte desenvolupament
personal i de supervivència pels possibles obstacles d’aquest.
Pel que fa les funcions, característiques, obligacions i forma de prestar el present servei
queda establert ad infra.
1.4. Divisió en Lots:
No hi haurà divisió en Lots.
La realització independent de les prestacions compreses en l’objecte del contracte
dificultarien la coordinació global amb totes les set (7) persones auxiliars de conversa
que executen el servei d’acord amb la programació i els diferents horaris escolars,
conjuntament i complementàriament, entre el personal auxiliar i els centres escolars. La
persona responsable encarregada de l’equip de treballadors/es ha de poder planificar el
servei, entre totes les persones auxiliars i tots el ventall de possibles horaris escolars,
així com implementar, avaluar, controlar i revisar el personal amb l’objectiu que el servei
sigui de qualitat i equilibrat en igualtat de condicions en tots els centres escolars.

2. DADES TÈCNIQUES DEL CONTRACTE
El caràcter del contracte i el seu règim jurídic es fixen en els paràmetres dels articles 12 i
17 de la Llei 9/2017, 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant,
LCSP), per la que 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, segons es
defineixi al plec de clàusules administratives i tècniques particulars.
El present contracte té la tipologia de serves, el qual es tramitarà de forma ordinària a
través d’un procediment obert i s’adjudicarà per l’aplicació de més d’un criteri de
valoració (articles 145 a 146 i 156 a 158 LCSP), sense estar subjecte a una regulació
harmonitzada donat que no supera el llindar econòmic establert.
Pel que fa la durada del present expedient de contractació, un cop formalitzat, tindrà una
durada de 2 anys. La data d’inici de vigència es fixarà en el contracte de conformitat amb
l’article 35.1, lletra g), de la LCSP. Tanmateix, aquest serà prorrogable de forma
expressa i de mutu acord, sense que la durada de la seva vigència, incloses les
pròrrogues, pugui excedir de 3 anys.
La codificació que correspon, d’acord amb la nomenclatura Vocabulari Comú de
Contractes (CPV) de la Comissió Europea és la següent: 80100000-5, servei
d’ensenyament primari.

2.1. Prescripcions mínimes obligatòries
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Les prescripcions mínimes obligatòries són les establertes ad infra a l’aparat 2.2 i 2.3.
Pel que fa els contractes de serveis basats, els/les professionals o empreses hauran de
presentar l’oferta del servei que li ha estat adjudicat. Alternativament, si hi ha una
convocatòria de subvenció on l’ens local pugui participar (Europees, Estatals, Generalitat
de Catalunya, Diputacions, Consorcis, Àrees metropolitanes o altres) i els requeriments
demanats en la convocatòria de la subvenció coincideixin amb els requeriments del plec
de prescripcions tècniques d’aquest expedient de contractació, el/la professional o
empresa seleccionada presentarà com alternativa – de manera complementària al preu
establert- les característiques i preus de l’equip que pugui ser subvencionable amb la
informació de la convocatòria de la subvenció, per tal que l’ens local pugui escollir el que
més li sigui convenient i gestionar la subvenció, si s’escau.
2.2. Característiques generals dels serveis
i) Aspectes laborals i gestió de personal
El servei objecte de la present contractació es gestionarà a través de l’equip de
treballadors/es –o per ells/as mateixos/as- que l’adjudicatari/ària decideixi destinar,
sempre i quan sigui/n aptes per realitzar les tasques assignades i compleixin els requisits
que es determinen.
L’equip de treballadors/es de l’adjudicatari/ària que presti el servei corresponent
quedarà, inexcusablement, sota el poder de direcció i organització de la mateixa, on
aquesta conserva respecte els/les seus/ves treballadors/es els drets, obligacions, riscos i
responsabilitats inherents a la seva condició com a empleat, solucionant qualsevol
incidència de la relació laboral amb els/es seus/ves treballadors/es (retribucions;
directrius i direccions de treball; gestió de les vacances: permisos i llicències; control de
la jornada i horaris). En conseqüència, tal i com estableix l’article 308.2, paràgraf segon,
de la LCSP a l’extinció del contracte de serveis, no podrà produir-se’n en cap cas la
consolidació de les persones que hagin realitzat treballs objecte del contracte com a
personal de l’en, organisme o entitat del sector públic contractant.
ii) Principis d'actuació de l’equip de treball necessari per la prestació del servei
L’equip de treballadors/es del/la licitador/a, d’acord amb les funcions i obligacions
establert ad infra, haurà de tenir en compte les següents característiques per la correcta
prestació del servei:
-

-

-

Actuar sota els principis d'integritat, dignitat i protecció i tracte correcte a les als/les
alumnes, al personal docent i membres del centre educatiu.
Actuar amb suficient iniciativa i capacitat de resolució segons les circumstàncies,
evitant la inhibició o passivitat en el servei i no podent negar-se a prestar aquells
serveis que s'ajustin a les funcions assignades i establertes ad infra.
Fer ús adequat de les bases de dades i registres que tinguin al seu càrrec i garantir la
reserva professional de qualsevol informació, tot ajustant-se en la seva utilització a la
normativa vigent sobre protecció de dades.
Comunicar a la persona responsable encarregada designada per l'adjudicatari/ària les
anomalies observades, deixant sempre constància per escrit en l'informe del servei,
per tal que aquest li comuniqui als serveis tècnics de l’Ajuntament.

-

-

-

Quan per malaltia o altra causa justificada, el treballador/a de l’equip d’auxiliars de
conversa que es trobés prestant el servei hagués de ser rellevat per un/a altre/a
treballador/a, ho comunicarà a la persona responsable encarregada de
l’adjudicatari/ària i, aquesta, ho comunicarà als serveis tècnics de l’Ajuntament (amb
la seva autorització) i, si s’escau al centre educatiu pertinent, a més de disposar
d’altre/a treballador/a a fi de poder assegurar la continuïtat del servei. En tot cas,
l’adjudicatari/ària haurà de garantir en tot cas una prestació continuada del servei.
Es responsabilitat de l’adjudicatari/ària la mala predisposició i mala conducta del seu
equip de treballadors/es.
L’equip de treballadors/es exigit per la prestació del servei tindrà com a missió
fonamental la prestació de desenvolupar les activitats de llengua anglesa, sense que
això suposi la realització de cap funció que envaeixi les funcions que legalment se li
atorguen al personal docent.
L’equip de treballadors/es exigit per la prestació del servei no podrà excedir-se en les
seves atribucions. S’haurà de complir l'operativa establerta i les ordres de servei
determinades en el present plec de clàusules tècniques i les de l’adjudicatari/ària.

2.3. Característiques específiques dels serveis
Per la prestació del servei d’auxiliars de conversa per millorar el coneixement de la
llengua anglesa de l’alumnat dels centres educatius d’infantil i primària del municipi
implica que l’adjudicatari/ària disposi d’un personal que realitzi les tasques d’auxiliar
del/la docent d’acord amb els requisits establerts a continuació.
La prestació d’aquest servei es configura com una prestació de resultats i no d’aportació
de mitjans personals o una activitat. Ara bé, vistos els requeriments de l’equip de treball
que imposa la naturalesa d’aquest servei i les diferents normatives autonòmiques,
l’adjudicatari/à disposarà sota el seu règim d’autorganització empresarial uns/es
treballadors/res amb les característiques que s’exposen a continuació, que és aquell que
es considera adequat i possibilita satisfer les tasques objecte de la prestació del servei:
a) Auxiliars de conversa:
- Mínim set (7) auxiliars de conversa, els quals realitzin les tasques que, reunint les
condicions i títols acadèmics exigits per la legislació per impartir el nivell educatiu
corresponent, exerceix la seva activitat educativa en el desenvolupament dels
programes, dins el marc pedagògic o didàctic establert pel centre, d’acord amb la
normativa vigent.
- Acreditació de l’obtenció del nivell C1 d’anglès o d’un nivell superior, segons el Marc
Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa
demostrable segons les acreditacions que consten en l’annex I de la resolució
ENS/1477/2015, de 25 de juny, de l’acreditació de la competència en llengües
estrangeres en l’àmbit del Departament d’Ensenyament. Inclús, com a substitució de
l’acreditació d’aquest nivell equival que l’auxiliar de conversa sigui nadiu en els països
on la llengua anglesa és la llengua oficial.
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- La formació requerida són les condicions i títols acadèmics exigits per la legislació per
impartir el nivell educatiu corresponent.
b) Coordinació:
- Mínim una (1) persona responsable encarregada de l’equip de treballadors/res,
encarregat de la seva execució i responsabilitat dels mateixos.
- Acreditació de l’obtenció del nivell C1 d’anglès o d’un nivell superior, segons el Marc
Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa
demostrable segons les acreditacions que consten en l’annex I de la resolució
ENS/1477/2015, de 25 de juny, de l’acreditació de la competència en llengües
estrangeres en l’àmbit del Departament d’Ensenyament. Inclús, com a substitució de
l’acreditació d’aquest nivell equival que l’auxiliar de conversa sigui nadiu en els països
on la llengua anglesa és la llengua oficial.
- La formació mínima requerida és el Batxillerat, BUP o equivalents.
Es responsabilitat i competència de l’adjudicatari/ària el servei de
implementació, avaluació, control i revisió del personal que presta el servei.

planificació,

Necessariament l’empresa designarà prèviament (o juntament) a l’inici de la prestació del
servei a una persona, com a mínim, com a figura de coordinació que tindrà el càrrec de
representació amb l’Ajuntament i serà la responsable del correcte funcionament de la
prestació del servei als centres educatius d’infantil i primària del municipi. Especialment,
supervisarà que el personal que presti el servei realitzi la seva activitat sense
extralimitar-se’n en les funcions realitzades respecte l’activitat delimitada als presents
plecs.
La prestació del servei es desenvoluparà al municipi de Castellar
exclusivament, ens els centres educatius d’infantil i primària següent:
-

Escola
Escola
Escola
Escola
Escola
Escola
Escola
Escola

del

Vallès,

Sant Esteve.
Mestre Pla.
Emili Carles Tolrà.
del Centre Educatiu El Casal, S.L.
de la Fundació Educativa Privada Dominiques Anunciata Pare Coll (FEDAC).
Joan Blanquer.
Sol i La Lluna.
Bonavista.

Tot i així, l’adjudicatari/ària ha de tenir les seves dependències i instal·lacions pròpies on
realitzaran aquelles prestacions del servei que no siguin necessàries per la seva
naturalesa.

2.3.1. Funcions de l’equip de treballadors/es adscrits al servei
a) Funcions de l’equip de treballadors/es d’auxiliars de conversa adscrits al servei:
Les funcions del servei per part de l’equip de treballadors/es adscrits als auxiliars de
conversa de la llengua anglesa en els centres educatius infantils i primaris són:

-

-

-

-

-

-

Donar suport lingüístic, comunicatiu i competencial a les activitats programades en
llengua anglesa per part del/la tutor/a de l’aula dels centres educatius infantils i
primaris del municipi. Aquest suport està catalogat com auxiliar de conversa, que
implica una atenció directa per part del personal als centres educatius; per exemple,
realitzant pràctiques específiques de conversa.
Donar suport a l’elaboració i adaptació de materials i aportar recursos didàctics.
Facilitar als/les alumnes l’ajuda necessària per poder gaudir i practicar l’anglès d’una
forma real i vivencial, interactuant el màxim possible en els contextos quotidians i/o
acadèmics.
Fomentar la motivació i l’interès de l’alumnat per a la llengua anglesa.
Cal tenir present que l’auxiliar de conversa no té competència docent ni han de ser
responsables de l’avaluació, la qualificació, ni la vigilància de l’alumnat dins o fora de
l’aula; sinó que compartirà les hores lectives amb el professorat del centre al qual hagi
estat assignat. Per tant, no seran competència ni responsabilitat de l’auxiliar les
funcions, tasques i activitats següents:
• Impartir docència.
• Realitzar activitats amb grups d’alumnes sense la supervisió del docent titular.
• Substituir el docent quan aquest estigui absent.
• Impartir classes de gramàtica de manera sistemàtica.
• Elaborar programacions didàctiques o memòries finals del centre.
• Avaluar i qualificar l’alumnat de forma sistemàtica.
• Entrevistar-se amb els pares, mare o tutor/a legal de l’alumne o altres activitats
i funcions específiques del professorat.
• Vigilar el pati o el menjador.
Reforçar al personal docent en les seves activitats del centre educatiu en qüestió, on
reforçarà la comprensió i expressió, a més de les destreses orals de l’alumnat.
Atendre personalment als/les alumnes de forma individuada o en petits grups (no més
de quatre persones; pot variar el número de persones del grup en funció de l’activitat
plantejada pel/per-la docent), per tal de proporcionar l’ajuda necessària per realitzar
satisfactòriament l’activitat.
Ajudar a l’alumnat amb relació als mitjans informàtics o audiovisuals en la realització
de tasques encaminades a la millora de la llengua oral anglesa.
Col·laborar i facilitar amb tota la comunitat educativa (Serveis Territorials, Serveis
Educatius i Centres Educatius infantils i primaris del municipi) per dur a terme tota la
programació docents planejada inicialment.
Ajudar en tot allò que resulti necessari per par del/la docent del centre educatiu a
efectes de dur a terme l’activitat dissenyada.
Complir amb les normes del centre educatiu, així com les competències legals
atribuïdes al personal docent.
Col·laborar en l’organització i execució de les activitats programades.
Respectar els béns i equipaments existents a l'edifici.
Participar com auxiliar de conversa en aquells centre educatius que el personal
coordinador de l’adjudicatari/ària hagi previst prèviament. La planificació i
l’organització d’acudir al centre educatiu municipal per realitzar les tasques d’auxiliar
de conversa seran designades, prèviament, per la persona responsable encarregada
que hagi designat l’empresa adjudicatària, posant en coneixement (de forma posterior
a la seva decisió) a les dependències municipals de la regidoria d’Educació.
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-

-

-

Actuar i ser proactiu amb l’activitat programada per part del/la docent encarregada de
la mateixa, sense poder en cap moment realitzar alguna actuació que vagi en contra o
detriment de l’activitat.
Utilitzar un llenguatge adient pel desenvolupament de l’activitat, on no es contempli
cap element discriminatori, sexista, racista, denigrant o que afecti a l’esfera individual
de les persones; el seu incompliment, implica la resolució contractual de manera
immediata.
Qualsevol altre funció necessària per garantir el bon funcionament del servei.

b) Funcions de l’equip de treballadors/es de coordinació adscrit al servei:
Les funcions del servei per part de l’equip de treballadors/es adscrits a la coordinació per
prestar el servei d’auxiliars de conversa són:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Controlar, vigilar, coordinar i supervisar de l’equip d’auxiliars de conversa en els
centres escolars infantil i primària del municipi, per tal que presti el servei en qüestió
amb la forma, funcions i característiques establertes.
Garantir en tot moment la prestació del servei amb l’equip de treballadors/es requerit
en els presents plecs tècnics, i que aquest realitzi el servei acord amb la finalitat de
l’activitat programada per part del/la docent, sense que hi hagi qualsevol detriment o
una finalitat inadequada de l’activitat.
Coordinar, juntament amb la dependència municipal d’Educació i els centres educatius
del municipi, el nombre de treballadors/es necessaris per prestar el servei i
desenvolupar les activitats programades.
Coordinar, gestionar, dirigir, organitzar i subordinar a l’equip de treballadors/es que
presta el seu servei d’acord amb els criteris laborals de l’empresa adjudicatària, sense
deixar que els serveis tècnics de l’Ajuntament influeixin en les decisions laborals.
Aquesta coordinació haurà d’ésser externa i fora de l’horari d’atenció directa que
realitzin els auxiliars de conversa als centres educatius.
Comunicar al responsable o serveis tècnics de l’Ajuntament qualsevol substitució de
l’equip de treballadors/es, incidències, anomalies i queixes efectuades pels centres
educatius, tot i ser solucionades per part de l’empresa adjudicatària, però amb
l’autorització de les dependències municipals d’acord amb els requisits dels presents
plecs. En tot cas, l’empresa adjudicatària haurà de garantir en tot cas una prestació
continuada del servei de la present licitació.
Supervisar el correcte desenvolupament per part de l’equip de personal que presta el
servei de les funcions que tenen atribuïdes, així com controlar l’assistència dels
treballadors/es al seu lloc de treball.
Mantenir una comunicació periòdica amb les dependències municipals de la regidoria
d’Educació i els responsables dels centres educatius d’infància i primària, per afavorir
la correcta gestió i resolució de les situacions que puguin sorgir durant la prestació.
Coordinar, cooperar i treballar conjuntament amb l’equip docent dels centres
educatius del municipi, a efectes de delimitar i controlar la participació dels auxiliars
de conversa en l’activitat de llengua anglesa plantejada per ells/es mateixos/es.
Col·laborar, facilitar, cooperar i implementar amb tota la comunitat educativa (Serveis
Territorials, Serveis Educatius i Centres Educatius infantils i primaris del municipi) les
activitats a realitzar.
Corroborar que l’equip d’auxiliar de conversa no té competència docent, ni han de ser
responsables de l’avaluació, la qualificació, ni la vigilància de l’alumnat dins o fora de

-

-

l’aula sinó que compartirà les hores lectives amb el professorat del centre al qual hagi
estat assignat.
Elaborar informes i memòries justificatives del servei prestat per l’equip d’auxiliars de
conversa a efectes d’avaluar i donar a conèixer el seu funcionament, els quals hauran
d’ésser presentats a les dependències municipals de la Regidoria d’Educació i als
centres escolars del municipi de forma trimestral, a més d’ésser exposats a la
Comissió d’avaluació tècnica i de seguiment.
Fer el seguiment del calendari escolar i de les activitats que es puguin general als
centres a fi de gestionar amb antelació possibles canvis en l’horari lectiu.
Qualsevol altre funció necessària per garantir el bon funcionament del servei.

2.3.2. Horari lectiu dels centres educatius infantil i primària del municipi
Els centres educatius infantil i primària, de caràcter públic, que és detallen a continuació
tenen el següent horari lectiu:
- Escola Sant Esteve: de dilluns a divendres, de 9,00h a 12,30h i de 15,00h a 16,30h.
- Escola Mestre Pla: de dilluns a divendres, de 9,00h a 12,30h i de 15,00h a 16,30h.
- Escola Emili Carles Tolrà: de dilluns a divendres, de 9,00h a 12,30h i de 15,00h a
16,30h.
- Escola Joan Blanquer: de dilluns a divendres, de 9,00h a 12,30h i de 15,00h a 16,30h.
- Escola Sol i La Lluna: de dilluns a divendres, de 9,00h a 12,30h i de 15,00h a 16,30h.
- Escola Bonavista: de dilluns a divendres, de 9,00h a 12,30h i de 15,00h a 16,30h.
En canvi, els centres educatius infantil i primària, de caràcter concertat, que és detallen a
continuació tenen el següent horari lectiu:
- Escola del Centre Educatiu El Casal, S.L: de dilluns a divendres, de 9,00h a 13,00h i
de 15,00h a 17,00h.
- Escola de la Fundació Educativa Privada Dominiques Anunciata Pare Coll (FEDAC): de
dilluns a divendres, de 9,00h a 13,00h i de 15,00h a 17,00h.
Cal fer referència que aquest horari es podrà veure minorat en relació al període
corresponent a la jornada intensiva, el qual és aprovat per part del Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya a inici del curs escolar.
La prestació del servei s’haurà de realitzar dintre d’aquest horari lectiu, tenint en compte
que la coordinació de l’equip de personal haurà de realitzar-se’n fora de l’horari on es
presti el servei d’auxiliars de conversa.

2.3.3. Horari i durada de la prestació del servei en els centres educatius infantil i primària
del municipi
Per la prestació del servei d’auxiliars de conversa per millorar el coneixement de la
llengua anglesa de l’alumnat dels centres educatius d’infantil i primària, l’adjudicatari/ària
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haurà de garantir que el seu equip de personal desenvolupi el servei en qüestió durant
102 hores setmanals (3.366 hores anuals), desglossades de la següent manera:
a) 94 hores setmanals (3.102h anuals) pel personal d’auxiliars de conversa: on
realitzaran l’atenció directa atenent a les funcions establertes ‘ut supra’ a l’apartat C.2.1.
b) 8 hores setmanals (264h anuals) pel personal de coordinació: on realitzaran les
funcions establertes ‘ut supra’ a l’apartat C.2.2, fora de l’horari d’atenció directa.
La durada inicial prevista per la prestació del servei per part de l’adjudicatari/ària es
preveu de divuit (18) mesos lectius, corresponents a dos cursos escolars (2019-2020,
2020-2021), amb la possibilitat de dues pròrrogues anuals corresponents a nou mesos
lectius. En concret, la durada inicial del present servei contempla el següent detall:
- Primera anualitat: període comprés de l’1 d’octubre de 2019 al 12 de juny de 2020
(ambdues dates incloses).
- Segona anualitat: període comprés de l’1 d’octubre de 2020 al 12 de juny de 2021
(ambdues dates incloses).
Cal dir però, que el servei no es prestarà en les següents dates:
- Durant els mesos de juliol, agost i setembre.
- Dies festius i dies de lliure disposició.
- Vacances escolars de Nadal i Setmana Santa.

2.4. Forma de prestar el servei
En un termini màxim de CINC (5) dies hàbils des de la formalització del contracte,
l’Ajuntament convocarà a la persona encarregada de l'adjudicatari/ària per tal de
facilitar-li la següent documentació:
-

-

-

Informació dels centres educatius d’infantil i primària, dels seus edificis i persona
responsable i/o coordinadora de les diferents activitats de llengua anglesa
programades a realitzar per part del seu equip docent.
Les activitats programades per parts dels centres educatius a més de les necessitats
de personal d’auxiliars de conversa.
Normativa interna de l’equipament així com fer esment de les competències legals
atribuïdes a l’equip docent: Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC).
Calendari lectiu per cada curs escolar al municipi de Castellar del Vallès, el qual
senyalarà els dies festius i de lliure disposició acordats prèviament per part del Consell
Escolar del municipi.
Indicar el període de jornada intensiva determinat prèviament i a inici del curs
educatiu per part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

i) Prestació del servei per part del personal d’auxiliar de conversa
-

La prestació del servei per part de l’equip d’auxiliars de conversa (a excepció dels
períodes que no es presta el servei, els quals que han estat detallats ut supra a
l’apartat 2.3.2 i 2.3.3) s’organitzarà per part del personal de coordinació de
l’adjudicatari/ària, el qual haurà de vetllar per tal que es presti l’atenció directa

-

-

-

-

-

-

setmanal requerida a l’apartat C.3.2 (94 hores setmanals – 3.102h anuals) amb un
equip mínim de personal de set (7) persones.
L’horari per prestar el servei resta determinat (ut supra a l’apartat 2.3.2) respecte
l’horari lectiu dels centres educatius del municipi, on restarà afectat en aquells
períodes on es determini jornada intensiva per tal d’adaptar-se’n per la seva correcta
prestació.
L’organització i prestació del servei quedarà confeccionada amb els/les
encarregats/des dels centres educatius d’infantil i primària del municipi, en atenció a
les activitats programades i la necessitat de la participació del servei, garantint en tot
moment la realització de les 94 hores setmanals d’atenció directa.
La retribució es portarà a terme en funció de les hores d’atenció directa del servei. Tot
i així, en raó del servei no es prestin les 94 hores setmanals, previ acord amb els
centres educatius, es podrà acordar la prestació del servei en d’altres activitats
programades que comporti una durada major d’atenció directa.
Actuar en tot moment per implementar i desenvolupar l’activitat programada per part
del/la docent, sense cap possibilitat de modificar-la o actuar en el seu detriment. En
tot cas, el personal d’auxiliar de conversa ha de vetllar per la correcta finalitat de
l’activitat programada.
Cal tenir present que l’auxiliar de conversa no té competència docent, ni han de ser
responsables de l’avaluació, la qualificació, ni la vigilància de l’alumnat dins o fora de
l’aula sinó que compartirà les hores lectives amb el professorat del centre al qual hagi
estat assignat.
En cap cas es podrà desentendre’s i mostrar-se desconeixedor de l’activitat
programada pel/per-la docent, o si més no, actuar en contra de la finalitat de la
mateixa. En cas de no poder solucionar el dubte, s'adreçarà a la persona encarregada
de l’activitat programada o, si aquest no pot solucionar el dubte plantejat per
l’alumne, al personal coordinador de l’adjudicatari.

ii) Prestació del servei per part del personal de coordinació
-

-

-

La prestació del servei per part de l’equip de coordinació (a excepció dels períodes que
no es presta el servei, els quals que han estat detallats ut supra a l’apartat 2.3.2)
haurà de vetllar per tal que es presti una coordinació externa a més d’elaborar certs
informes i memòries justificatives, realitzant 8 hores setmanals i amb un equip mínim
de personal d’una (1) persona.
L’horari per prestar el servei de coordinació (establert ad supra l’apartat 2.3.2) haurà
d’ésser fora de l’horari d’atenció directa dels auxiliars de conversa que hagi quedat
establert. Aquest horari restarà afectat en aquells períodes on es determini jornada
intensiva, els quals hauran d’adaptar-se’n per la seva correcta prestació.
La retribució es portarà a terme en funció de les hores d’atenció directa del servei.
Els informes i memòries justificatives hauran d’ésser lliurats de forma trimestrals a les
dependències municipals d’Educació i als centres educatius del municipi, on seran
exposats a les reunions –de caràcter trimestrals- de la comissió d’avaluació tècnica
exposada ad infra al punt IV.

iii) Sistema de gestió d’incidències
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En funció de les necessitats del centres educatius per la realització de les activitats
programades, i posteriorment informar a les dependències municipals d’Educació,
l’execució del servei podrà ser revisat en relació al contingut dels apartats anteriors,
sempre i quan no suposi modificació del contracte. En aquest supòsit, la Regidoria
d’Educació, prèvia comunicació dels centres educatius d’infantil i primària del municipi,
haurà de comunicar-li a la figura responsable encarregada els canvis i, a més, se l’
atorgarà un marge de CINC (5) dies hàbils per tal de realitzar els canvis organitzatius
que requereixi la prestació en el servei.
iv) Control execució del contracte
En aquest sentit, en els primers quinze (15) dies hàbils següents a la formalització del
contracte es constituirà una comissió d’avaluació tècnica i seguiment del present
contracte de serveis, a efectes que la seva prestació sigui concordant amb la finalitat
establerta en desenvolupament del present, i també a efectes coneixedors d’assoliments
dels objectius establerts. En aquesta comissió es lliurarà els informes i memòries
justificatives realitzades trimestralment per part de l’adjudicatari/ària.
Aquesta comissió es reunirà de forma trimestral a les dependències municipals de la
Regidoria d’Educació (c/ Portugal núm. 2c, segona planta, del municipi).
La composició d’aquesta comissió serà per part:
-

L’equip de coordinació de l’adjudicatari/ària.
Personal responsable de cada centre educatiu d’infantil i primària en el municipi.
Responsable del contracte que serà el designat de la Regidoria d’Educació.
Membre de la Inspecció del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
Representants del Servei Educatiu del Vallès Occidental VIII.

3. OBLIGACIONS
3.1. Obligacions de l’adjudicatari/ària
Les obligacions de l’adjudicatari són les següents:
-

-

Tenir en consideració els horaris dels centres educatius d’infantil i primària en el
municipi, i les activitats programades de llengua anglesa per part dels/les docents, per
tal de poder planificar, organitzar i dirigir a l’equip de treballadors/es corresponent per
la correcta i eficient prestació del servei.
Garantir com a mínim, la següent plantilla de treballadors/es (incloent el possible
suplent o substitut):
a) Auxiliars de conversa
•

Mínim set (7) auxiliars de conversa, els quals realitzin les tasques que, reunint les
condicions i títols acadèmics exigits per la legislació per impartir el nivell educatiu
corresponent, exerceix la seva activitat educativa en el desenvolupament dels
programes, dins el marc pedagògic o didàctic establert pel centre, d’acord amb la
normativa vigent.

•

•

Acreditació de l’obtenció del nivell C1 d’anglès o d’un nivell superior, segons el
Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa
demostrable segons les acreditacions que consten en l’annex I de la resolució
ENS/1477/2015, de 25 de juny, de l’acreditació de la competència en llengües
estrangeres en l’àmbit del Departament d’Ensenyament. Inclús, com a substitució
de l’acreditació d’aquest nivell equival que l’auxiliar de conversa sigui nadiu en els
països on la llengua anglesa és la llengua oficial.
La formació requerida són les condicions i títols acadèmics exigits per la legislació
per impartir el nivell educatiu corresponent.

b) Coordinació
•
•

•
-

-

-

Mínim (1) una persona responsable encarregada de l’equip de treballadors/res,
encarregat de la seva execució i responsabilitat dels mateixos.
Acreditació de l’obtenció del nivell C1 d’anglès o d’un nivell superior, segons el
Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa
demostrable segons les acreditacions que consten en l’annex I de la resolució
ENS/1477/2015, de 25 de juny, de l’acreditació de la competència en llengües
estrangeres en l’àmbit del Departament d’Ensenyament. Inclús, com a substitució
de l’acreditació d’aquest nivell equival que l’auxiliar de conversa sigui nadiu en els
països on la llengua anglesa és la llengua oficial.
La formació mínima requerida és el Batxillerat, BUP o equivalents.

L’empresa adjudicatària garantirà que l’equip de treballadors/es que presti el servei
tingui experiència laboral en les tasques de la prestació del servei.
L’empresa adjudicatària garantirà, per cada curs escolar, que l’equip de
treballadors/es que presti el servei tingui el certificat negatiu de no haver estat
condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual
(en virtut de la Llei 26/2015 de 28 de juliol). En cas negatiu, serà motiu de resolució
del contracte sens perjudici d’altres conseqüències que legalment se’n derivin.
L’empresa adjudicatària acreditarà i presentarà aquest requisits de tot l’equip de
treballadors/es, sigui titular o de substitució, als serveis tècnics municipals per poder
verificar el seu compliment.
El contingut d’aquesta declaració responsable aportada pel contractista i les
certificacions negatives de què disposi seran vigents durant la durada del contracte,
sempre que aquest sigui igual o inferior a un any, amb el benentès que si té
coneixement d’algun cas de condemna per sentència ferma pels delictes esmentats,
està obligat a comunicar aquesta circumstància de manera immediata. Atenent que el
contracte té una durada superior a un any, caldrà que el contractista torni a presentar
l’anomenada documentació de forma anual.
En el supòsit que el comportament d'algun treballador/a de l'adjudicatari/ària destinat
al servei no sigui correcte i la persona encarregada no hagi informat a l’Ajuntament,
els serveis tècnics corresponents posaran en coneixement a l’empresa adjudicatària
per tal que aquesta acordi, motivadament, la seva substitució.
L'empresa adjudicatària garantirà que davant d’absències, baixes, vacances, vagues o
qualsevol altra incidència del seu equip de treballadors/es, amb la posterior
autorització de les dependències municipals de la regidoria d’Educació. El servei es
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-

-

-

-

-

-

continuarà prestant normalment sense cost addicional per a l’Ajuntament. En tot cas,
l’empresa adjudicatària haurà de garantir en tot cas una prestació continuada del
servei de la present licitació.
L'empresa adjudicatària establirà els torns que siguin necessaris per tal de garantir la
prestació continuada del servei, tot permetent al seu treballador/a la realització dels
descansos legalment establerts.
Vetllar perquè l’equip de treballadors/es exigit per la prestació del servei destinat al
servei realitzi les seves funcions establertes ut supra a l’apartat 2.3 a més de totes les
característiques establertes en el present plec.
Mantenir una comunicació periòdica amb les dependències municipals de la regidoria
d’Educació i els responsables dels centres educatius d’infància i primària , per afavorir
la correcta gestió i resolució de les situacions que puguin sorgir durant la prestació.
Tenir coneixement de les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC)
amb la finalitat de garantir la integració correcta a la comunitat escolar.
No manipular documentació del centre i mantenir confidencialitat estricta sobre els
assumptes i la informació de què puguin tenir coneixement i que afectin el personal i
l’alumnat del centre.
Realitzar totes les accions de seguiment i avaluació tècnica pel desenvolupament del
servei, a més d’emetre trimestralment tots els informes i memòries justificatives
exposades ut supra i participar en les reunions trimestrals de la comissió tècnica i
d’avaluació.
Cal tenir present que l’auxiliar de conversa no té competència docent, ni han de ser
responsables de l’avaluació, la qualificació, ni la vigilància de l’alumnat dins o fora de
l’aula sinó que compartirà les hores lectives amb el professorat del centre al qual hagi
estat assignat. Per tant, no seran competència ni responsabilitat de l’auxiliar les
funcions, tasques i activitats següents:
•
•
•
•
•
•
•
•

-

Impartir docència.
Realitzar activitats amb grups d’alumnes sense la supervisió del docent titular.
Substituir el docent quan aquest estigui absent.
Impartir classes de gramàtica de manera sistemàtica.
Elaborar programacions didàctiques o memòries finals del centre.
Avaluar i qualificar l’alumnat de forma sistemàtica.
Entrevistar-se amb els pares, mare o tutor/a legal de l’alumne o altres activitats
i funcions específiques del professorat.
Vigilar el pati o el menjador.

L’adjudicatari/ària es farà càrrec íntegrament de la contractació de l’equip de
treballadors/es necessari, prèviament seleccionat, d’acord amb la legislació laboral
vigent, n’acreditarà la titulació necessària per a l’exercici de les seves funcions i en
garantirà la seva formació continuada. La contractació per part de l’adjudicatària de
l’equip de treballadors/es necessari per a l’exercici i desenvolupament de l’adjudicació
no conferirà cap relació laboral de dependència respecte a l’Ajuntament. La seva
situació i retribucions es regirà per la legislació laboral i aniran a càrrec exclusiu de
l’adjudicatària, essent l’Ajuntament contractant aliè a dites relacions laborals.

3.2. Obligacions de l’Ajuntament
Les obligacions de l’Ajuntament són les següents:

-

-

Interpretar el contracte administratiu i resoldre els dubtes.
Modificar, si s’escau, les característiques del projecte.
Realitzar un seguiment continuat del funcionament del servei, controlar i avaluar la
prestació i la qualitat, sense incidir, coordinar, dirigir o subordinar a l’equip de
treballadors/es de l’adjudicatari/ària, el qual està sota direcció i control per part de la
persona encarregada de l’empresa adjudicatària o bé, la persona que ells designin.
Participar a les reunions trimestrals de la comissió tècnica i d’avaluació.

4. DURACIÓ I POSSIBLES PRÒRROGUES
La durada inicial prevista en el present expedient de contractació, un cop formalitzat,
tindrà una durada inicial de DOS (2) ANYS –en concret, el servei es prestarà durant
DIVUIT (18) MESOS lectius, corresponents a dos cursos escolars (2019-2020, 20202021)-. La data d’inici de vigència es fixarà en el contracte de conformitat amb l’article
35.1.g) de la LCSP.
El present contracte serà prorrogable de forma expressa, de mutu acord i anualment,
d’acord amb el que disposa l’article 29 de la LCSP, sent que la durada de la seva vigència
(incloent les pròrrogues) no pugui excedir de TRES (3) ANYS.
Cal dir però, que el servei no es prestarà durant els mesos de juliol, agost i setembre.

5. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
D’acord amb l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitació del present contracte
és de 142.075,60 EUR (IVA exempt), i es determina el preu a tant alçat d’acord amb el
preu de mercat així com les quanties determinades en diferents convenis col·lectius del
sector.
El càlcul del pressupost base de licitació (PBL) inclou el desglossament dels costos
directes i indirectes; d’acord amb les últimes resolucions dels Tribunals contractuals així
com les Juntes Consultives de Contractació. Pel que fa els costos directes, s’ha tingut en
compte el cost dels salaris de l’equip de treballadors/es sol·licitat que executaran el
servei, així com els cost a l’adjudicatari/ària de Seguretat Social. En canvi, pel que fa els
costos indirectes, s’ha tingut en compte els costos d’execució de material en un 13% en
concepte de despeses generals, i 6% en concepte de benefici industrial del contractista,
d’acord amb el que estableix a l’article 131 del Reglament general de la LCAP; aquest
article, que és d’aplicació al contracte d’obres, s’entén aplicable al contracte d’obres i
s’entén aplicable de manera subsidiària a la resta de contractes en absència de regulació
específica.
Per la determinació dels costos directes, referents al personal, s’ha utilitzat com a
referència el Conveni col·lectiu que és aplicable, de forma específica, per la prestació dels
serveis que s’exposa al present plec: 1r conveni col·lectiu autonòmic d’eficàcia limitada
d’ensenyament i formació no reglada de Catalunya, codi ref. 79100025162013 (prorrogat
de forma anual fins novembre de l’any 2019) i amb la corresponent actualització salarial
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a l’any 2019 fixada a l’Acta de la 1a reunió de la Mesa Negociadora de la Revisió Salarial
de 2019. A efectes d’una major consulta, s’acompanyen els presents als Annexos.
En concret, per determinar el cost de personal de l’equip de treballadors/es que ha de
tenir l’adjudicatari/ària per prestar el servei s’ha utilitzat:
-

-

La referència del grup professional 1, de la categoria docent, englobant totes aquelles
tasques de professor titular, professor adjunt, auxiliar o mestre de taller, i totes
aquelles categories assimilades establertes al conveni col·lectiu (formadors/es, accions
formatives, entre d’altres).
La corresponent actualització salarial de l’any 2019 d’aquest grup professional.

En conseqüència de l’exposa’t, d’acord amb el que disposa l’article 100 LCSP, el PBL
d’aquest contracte ha de ser el següent:

Per tant, arrel d’aquest càlculs, es fixa que el PBL és un import total de 142.075,60 EUR
(IVA exempt), desglossat i distribuït de forma anual de la següent manera:

6. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)
Pel càlcul del Valor Estimat del Contracte (VEC) s’ha tingut en compte l’article 101 i 102
de la LCSP, utilitzant els costos derivats de l’aplicació de les normatives laborals vigents
–establert ut supra a l’apartat 5-, les despeses del servei, així com altres costos generals
de l’estructura i el benefici industrial, i l’eventual pròrroga prevista.
Es fixa el VEC per un import total de 213.113,40 EUR, on queda establert amb el
següent detall:

7. MOTIVACIÓ EN EL SISTEMA D’ASSIGNACIÓ DE PUNTS PER A LES OFERTES

A.- Criteris de valoració que depenen d’un judici de valor: fins a 40 punts.
Aquesta licitació SI preveu criteris de valoració que depenen d’un judici de valor, per
aquest motiu caldrà presentar el SOBRE B) (fins a 40 punts):
A.1.- Proposta tècnica: Organització i implantació del servei d’auxiliars de

conversa per millorar el coneixement de la llengua anglesa de l’alumnat
dels centres educatius d’infantil i primària (fins a 40 punts).
Per a l'aplicació dels criteris assenyalats es tindran en compte la següent regla:
- Memòria tècnica (fins a 40 punts)
En la valoració de la memòria tècnica es ponderarà la claredat expositiva, a ser possible
amb un quadre organigrama, el detall i la planificació de les activitats, accions formatives
i desenvolupament de l’activitat, a més de l’equip de personal a destinar.
En particular, es valorarà especialment:
- La disponibilitat horària i la flexibilitat de l’equip mínim exigit de treballadors/es a
l'hora de desenvolupar l’objecte i les tasques de la present licitació. Caldrà presentar un
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quadre-diagrama i detallar l’estructura i/o capacitat de l’empresa per atendre el servei.
Es valorarà, d’acord amb les exigències exposades, com l’adjudicatari/ària organitza i
distribueix el seu equip de treballadors/es amb el personal mínim que requereix la
prestació del servei: (fins a 15 punts):
•

En aquest apartat s’ha de descriure com es duran a terme les funcions establertes,
valorant les propostes creatives, diverses, d’aplicabilitat a cada alumnat adreçat i
les dinàmiques proposades.

- Proposta d’activitat, accions formativa i prestació del servei (fins a 25 punts):
•

Proposta de treball, contingut, metodologia i planificació de les tasques assignades,
tant, d’acord amb les funcions que resten establertes. També es valora la qualitat i
grau d’adequació al servei. (Fins 12 punts)
En aquest apartat s’ha de descriure el contingut que es treballarà. Es valorarà el
contingut l’estructura, el format, la facilitat de comprensió i de captar l’interès i
seguiment per part dels participats i grau d’adaptabilitat a les noves tecnologies,
així com dels nens/es destinataris.

•

Qualitat i grau d’adequació de la comunicació interna i externa amb els serveis
municipals, si s’escau amb els centres educatius d’infantil i primària, i la persona
encarregada assignada. (Fins a 2 punts)

•

Pla de contingències. En aquest apartat es valorarà les actuacions i circuits per
resoldre les incidències que puguin sorgir duran l’execució del contracte. (Fins a 5
punts)
Es valorarà el temps de resposta en la cobertura de substitucions urgents (detallar
el procediment i els recursos materials i humans que disposa l’adjudicatari/ària per
cobrir el servei en moments de substitucions),

•

Proposta d’avaluació de les accions desenvolupades, així com l’establiment de
mecanismes de control de l’execució del servei així com la transparència de la
verificació de l’adjudicatari/ària. (6 punts)
Es valorarà la predisposició per part de l’adjudicatari/ària el compromís amb la
realització del servei: l’elaboració d’informes i memòries (es tindrà en compte el
contingut), facilitat per reunions a efectes de valorar el servei, i la transparència
per tal de verificar el correcte funcionament del servei.

B. Criteris de valoració avaluables mitjançant fórmules de forma automàtica:
fins a 60 punts (documentació a incloure al SOBRE C)
Els criteris automàtics es desglossen en tres apartats:

-

B.1. Baixa en relació al preu d’adjudicació (fins a 45 punts).
B.2. Experiència igual o superior a 2.000 hores del personal d’auxiliars de
conversa (fins a 15 punts).

B.1. Baixa en relació al preu d’adjudicació (fins a 45 punts)
Es valorarà l’oferta de manera que a la més econòmica se li assignarà 45 punts. Les
ofertes s’avaluaran mitjançant l’aplicació de la fórmula següent:

Puntuació= 45(Pb/Plic)
Import de la oferta més
Pb = baixa
Plic= preu del licitador

B.2. Experiència igual o superior a 2.000 hores del personal d’auxiliars de
conversa (fins a 15 punts)
Es valorarà l’experiència global de l’equip de treballadors/es adscrits prestar el present
servei d’auxiliars de conversa per la correcta prestació del servei d’acord allò que
estableix ut supra a l’apartat 2.2, 2.3 i 2.4.
Únicament es valorarà l’experiència global de l’equip de treballadors/es sempre i quan
acrediti mitjançant documentació compulsa i oficial. Tindrà el valor de 0 qualsevol oferta
presentada que no ho acrediti d’aquesta manera.

EXPERIÈNCIA
PROFESSIONAL
Experiència com a auxiliar de
conversa a l’objecte
d’aquesta licitació igual o
superior de 2.000h

S’avaluarà mitjançant l’aplicació de la fórmula següent:

Puntuació = 15 (OF/Oma)
OF = Oferta del licitador (en nombre absolut d’hores
acreditades com a auxiliar de conversa en l’àmbit objecte
d’aquesta licitació).
Oma = Oferta del licitador amb major nombre absolut
d’hores acreditades com a auxiliar de conversa en l’àmbit
objecte d’aquesta licitació).

-Quedaran desqualificades les ofertes que proposin un import econòmic
superior al pressupost de licitació.
-Criteris per determinar el desempat: Els que indica l’art. 14.4 Del PCAP De
conformitat amb la disposició addicional sisena de la LCSP, les proposicions presentades
per entitats que tinguin en la seva plantilla un número de treballadors amb discapacitat
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no inferior al 2%, tindran caràcter preferent en l'adjudicació de la licitació, sempre que
les seves ofertes siguin equivalents a les més avantatjoses des del punt de vista dels
criteris objectius que serveixin de base per l'adjudicació.
Baixa temerària o desproporcionada
Es consideraran, en principi, com a temeràries o desproporcionades aquelles ofertes
econòmiques, referides a la puntuació automàtica, B.1, que es trobin en algun dels
següents supòsits:
1. Quan concorrent un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més
de 25 unitats percentuals.
2. Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a
l’altra oferta.
3. Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà
pel còmput de l’anomenada mitja l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior
en més de 10 unitats percentuals a l’anomenada mitja. En qualsevol cas, es
considerarà desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals.
4. Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles
existeixen ofertes que siguin superiors a l’anomenada mitja en més de 10 unitats
percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova mitja només amb les ofertes que no es
trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de les restants ofertes és inferior
a tres, la nova mitja es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.
En aquest supòsit, si s’aprecia una baixa temerària s’aplicaria el tràmit previst legalment.
Justificació de la baixa temerària
Els licitadors que incorrin en baixa temerària se’ls requerirà per a que justifiquin la
viabilitat de la seva oferta, mitjançant una memòria tècnica i els documents necessaris
que justifiquin la baixa i la oferta que han presentat, acreditant tota la documentació
aportada pel que fa als costos laborals del personal que s’ha d’adscriure al servei, els
descomptes de proveïdors , bonificacions, subvencions i altres situacions avantatjoses i
excepcionals que gaudeixi l’empresa, els comptes presentats al registre mercantil, així
com el càlcul detallat per partides que preveu en la seva oferta i l’ import del benefici
industrial, i la despesa general imputada en el contracte objecte de licitació.

8. DURADA DEL CONTRACTE
Termini de durada: dos anys (el mes d’agost no es presta el servei).
Possibilitat de pròrrogues i termini: sí, una pròrroga més.

9. PERSONAL
A l’inici d’aquest contracte no hi ha personal amb obligacions de subrogar per l’empresa
que resulti adjudicatària.

10. CODI CPV
La codificació que correspon, d’acord amb la nomenclatura Vocabulari Comú de
Contractes (CPV) de la Comissió Europea és la següent:
-

80100000-5, servei d’ensenyament primari.

11. SOLVÈNCIA I CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL
11.1. Solvència econòmica i financera

Criteri de selecció: volum anual de negocis en els tres últims anys disponibles en
funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de
les ofertes.

Mitjans d’acreditació: certificació, nota simple o informació anàleg expedida pel
Registre Mercantil u oficial que correspongui i que contingui els comptes anuals, sempre
que estigui vençut el termini de presentació i es trobin dipositades; si l’últim exercici és
trobés pendent de dipòsit, han de presentar-se acompanyades de la certificació de la
seva aprovació per l’òrgan competent i de la seva presentació en el Registre. Els
empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual
de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel
Registre Mercantil.
•
Requisit d’admissió: acreditar un volum anual de negocis que referit a l’any de
més volum de negoci dels tres últims acabats ha de ser almenys d’una vegada i mitja el
valor anual mitjà del contracte: 106.556,70 EUR.

11.2. Solvència tècnica i professional
•
Criteris de selecció: tenir una experiència en la realització de treballs o serveis de
la mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte en el
curs dels tres últims anys. Per determinar que un treball o servei és de la mateixa o
similar naturalesa que el que constitueix l’objecte del contracte s’ha d’acudir al codi CPV
previst a l’apartat A.3 del quadre de característiques d’aquest plec de clàusules.

Mitjans d’acreditació: relació dels principals serveis o treballs efectuats en la qual
se n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic, concertat o privat.
•
-

Requisit d’admissió: l’adjudicatari/ària que vulgui prestar el servei haurà:
Acreditar que l’equip de treballadors/es, que prestin el servei i ho coordini, tinguin
acreditat l’obtenció del nivell C1 d’anglès o d’un nivell superior, segons el Marc
Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa
demostrable segons les acreditacions que consten en l’annex I de la Resolució
ENS/1477/2015, de 25 de juny, de l’acreditació de la competència en llengües
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-

estrangeres en l’àmbit del Departament d’Ensenyament. Inclús, com a substitució
de l’acreditació d’aquest nivell equival que l’auxiliar de conversa sigui nadiu en els
països on la llengua anglesa és la llengua oficial; sempre i quan estigui acreditat.
Acreditar mitjançant la documentació original o compulsada de la titulació i de
l’experiència requerida.

No obstant, quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal
aquella que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s’ha
d’acreditar amb els mitjans a que es refereixen les lletra b) i la lletra e) de l’article 90 de
la LCSP:
-

Indicant el personal tècnic o les unitats tècniques integrades o no a l’empresa, i
coordinadors.
Títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels directius de l’empresa, en
concret, del responsable de l’execució del contracte.

12. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
12.1. Control en l’execució del contracte i verificació
El control d’execució i corresponent verificació del seguiment de la prestació del servei
queda estipulat ut supra 2.4, lletra V, on s’instaura el seguiment de forma trimestral
entre l’adjudicatari/ària, dependència municipal corresponent i, si s’escau, el
responsable/coordinador del centre educatiu d’infantil i primària corresponent.
Qualsevol incompliment de les funcions i forma de prestació del servei estipulat ut supra
implica la imposició de les penalitats establertes als plecs de condicions particulars
administratives.
12.2. Subcontractació
No procedeix.
12.3. Revisió de preus
No procedeix.
12.4. Modificació del contracte
Es preveu la modificació contractual d’acord amb el que estableix l’article 205 LCSP.

13. PERSONA RESPONSABLE
La tècnica de la Regidoria d’Educació, Núria Altimira.

Per tot el que s’ha exposat:
S’INFORMA que es pot iniciar el corresponent procediment de contractació:

SERVEI D’AUXILIARS DE CONVERSA PER MILLORAR EL CONEIXEMENT
DE LA LLENGUA ANGLESA DE L’ALUMNAT DELS CENTRES EDUCATIUS
D’INFANTIL I PRIMÀRIA.

Núria Altimira
Regidoria d’Educació
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