Exp. SER_NSP_2022_0012

INFORME TÈCNIC DE BAREMACIÓ DEL SOBRE C PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
“TALLERS TSAE DE TEATRE I ARTÍSTICS DEL PROJECTE ESTIU DE JOC 2022 I PLA
EDUCATIU D’ENTORN MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT
D’ACORD AMB ELS ARTICLES 167.e) I 168.b).2 DE LA LLEI 9/2017 DE 8 DE NOVEMBRE
DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC (Exp. SER_NSP_2022_0012)

Atès el Decret de 27 de juny de 2022 pel qual s’aprova el PCAP i el PPT per la contractació
del servei “Tallers TSAE de teatre i artístics del projecte Estiu de Joc 2022 i Pla Educatiu
d’Entorn, mitjançant procediment negociat sense publicitat d’acord amb els articles
167.e) i 168.b).2 de la llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic i
l’inici del procediment licitatori.
Atesa la invitació a aquest procediment a l’única empresa licitadora en l’expedient
SER_OBE_2022_0012-Lot 1, que va ser FABRA FORMACIÓ S.C.P. amb CIF J-2578474,
d’acord amb els articles 167.e) i 168.b).2 de la llei 9/2017 de 8 de novembre de
contractes del sector públic.
Un cap finalitzat el termini per a presentar l’oferta, es procedeix a analitzar la
documentació aportada.
El Comitè d’Experts es va reunir en data 30 de juny de 2022 per a valorar la
documentació aportada en el Sobre B per l’empresa Fabra Formació. S’emet el
corresponent informe de valoració on es fa constar que en l’apartat dels criteris
subjectius, sotmesos a judici de valor, ha obtingut 46,50 punts. Aquest puntuació supera
el llindar mínim de puntuació establert en el PCAP. En conseqüència s’informa
favorablement i passa a la següent fase de la licitació.
S’ha procedit a l’obertura del sobre C, per tal d’analitzar la documentació relativa als
criteris d’adjudicació no sotmesos a judici de valor de la plica presentada.
Segons consta en l’Annex 1 del PCAP, a l’hora de presentar les ofertes, les empreses han
de fer constar els PREUS UNITARIS MÀXIMS de cada categoria professional.
Segons l’apartat B.3 del PCAP, els preus unitaris màxims del personal segons cada
categoria, són els següents, exempts d’IVA:
PREU HORA MONITOR DE SUPORT: 16,35 €
PREU HORA COORDINADOR: 22,12 €
PREU HORA TÈCNIC DE GESTIÓ: 20,75 €
PREU HORA TALLERISTA: 20,76 €
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Un cop analitzada la documentació aportada en el sobre C, s’informa que la proposta
econòmica presentada per fabra Formació és la següent:
PREU HORA MONITOR DE SUPORT: 16,15 € exempt d’IVA.
PREU HORA COORDINADOR: 22,10 € exempt d’IVA.
PREU HORA TÈCNIC DE GESTIÓ: 20,70 € exempt d’IVA.
PREU HORA TALLERISTA: 20,70 € exempt d’IVA.
Per tant, es procedeix a valorar l’oferta presentada.
Tenint en compte l’apartat I. Criteris de negociació del quadre de criteris de valoració
que es contempla en el Plec de clàusules administratives particulars aplicable al
contracte, i pel que fa a criteris objectius es valora d’acord amb els següents criteris:
Criteris objectius
1.- Oferta econòmica del servei
educatiu
Oferta econòmica més avantatjosa
Es valorarà amb la màxima
puntuació l’oferta més econòmica i
la resta es calcularà de forma
proporcional d’acord amb la següent
fórmula matemàtica.
La puntuació s’adjudicarà de forma
desglossada per cada tipus de preus
unitaris, tal i com consta en l’apartat
de
presentació
d’ofertes
econòmiques, amb la següent
puntuació màxima per cadascun
d’ells:
- Preu / hora tallerista: 6,75 punts
- Preu / hora coordinador: 1,50 punts
- Preu /hora tècnic de gestió: 0,75
punts
- Preu/hora monitor de suport: 1
punts

VALORACIÓ

OFERTA PRESENTADA (exempt d’IVA)

Fins a 10 punts

VO= Valoració de l'oferta
OF= Oferta
OM= Menor oferta
vàlidament emesa
PMO= Puntuació màxima
a obtenir en cada apartat

2. Clàusules Socials:

Fins a 2 punts

Tenir contractades per al servei
educatiu treballadors/es de
col·lectius en especial dificultat.
Les empreses licitadores hauran
d’aportar la documentació
acreditativa corresponent en
relació a les persones que es
proposa adscriure al contracte que
estiguin incloses en algun dels
col·lectius indicats anteriorment.

Es puntuarà un màxima de
2 punts a l’empresa que
ofereixi major adscripció
de personal pertanyen als
col·lectius relacionats a raó
de
0.5
punts
per
treballador/a.

3.- Aplicació en l’execució del
contracte d’un protocol per a la
prevenció
i
abordatge
de
l’assetjament sexual i per raó de
sexe a l’empresa.

1,5 punts
S’atorgarà 1,5 punts a
l’empresa que aporti
aquest protocol i la
declaració responsable.

S’acreditarà
mitjançant
la
presentació del protocol de mesures
preventives i el procediment i
l’organització interna per actuar
davant
de
qualsevol
cas

(per puntuar-se aquest
apartat cal la presentació
dels dos documents)

PUNTS
Tenint en compte la fórmula de valoració aplicada
al preu unitari per cada categoria professional,
(exempt d’IVA), a l’ empresa se li atorga la
puntuació de:

PREU HORA MONITOR DE SUPORT:
16,15 € exempt d’IVA.
PREU HORA COORDINADOR: 22,10 €
exempt d’IVA.
PREU HORA TÈCNIC DE GESTIÓ: 20,70
€ exempt d’IVA.
PREU HORA TALLERISTA: 20,70 €
exempt d’IVA.

La empresa proposa adscriure al contracte:
- 1 treballadora del col.lectiu a) Persones
amb disminució física
- 3 treballadores del col.lectiu j) Joves amb
contractes de primera ocupació.

Segons la documentació aportada,
l’empresa disposa del protocol i presenta
una declaració responsable on manifesta
que l’aplicarà en l’execució del contracte.

Puntuació
atorgada
6,75 p

Categoria
Tallerista

1,50 p

Coordinador

0,75 p

Tècnic de
gestió
Monitor de
suport
Total
empresa

1p

10 p

Puntuació atorgada: 2 punts.

Puntuació atorgada: 1,5 punts
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d’assetjament sexual o assetjament
per raó de sexe al si de l’organització
i una declaració responsable on
manifestin que s’aplicarà aquest
protocol en l’execució del contracte.
4.- Aplicació en l’execució del
contracte d’un Pla per a
l’erradicació de la bretxa salarial de
gènere, en el marc de la Llei
17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat
efectiva de dones i homes i de
l’Agenda
2030
sobre
el
Desenvolupament Sostenible que
inclou els ODS.

1,5 punts
S’atorgarà 1,5 punts a
l’empresa que aporti
aquest pla i la declaració
responsable.
(per puntuar-se aquest
apartat cal la presentació
dels dos documents)

Segons la documentació aportada,
l’empresa disposa del protocol i presenta
una declaració responsable on manifesta
que l’aplicarà en l’execució del contracte.

Puntuació atorgada: 1,5 punts

S’acreditarà
mitjançant
la
presentació del Pla per a
l’erradicació de la bretxa salarial de
l’empresa
i
una
declaració
responsable on manifestin que
s’aplicarà aquest pla en l’execució
del contracte.
5.Experiència
dels
coordinadors/es que s’adscriuran al
contracte, en serveis similars a
l’objecte del contracte.
S’acreditarà mitjançant la relació
dels coordinadors/es, on hi constarà
DNI i currículum amb el detall dels
tallers i cursos realitzats o similars,
llocs, durada de cadascun i any.
6.- Per als coordinadors/es,
formació complementària a la
titulació exigida al Decret, de 5 de
juliol de 2016 de la Generalitat de
Catalunya que regula les activitats d'
educació en el lleure de menors de
18 anys i a la formació específica
detallada a la clàusula VI del PPT,
relacionada amb la temàtica teatral
i/o artística i formació per
implementar els tallers en l’àmbit
educatiu.

Fins a 10 punts
Es valorarà amb 0,5 punts
cada 20 hores de taller i
curs /any, limitant la
puntuació
per
cada
professional adscrit al
contracte a un màxim de 4
punts.

Puntuació atorgada: 0 punts.
L’empresa no aporta documentació
acreditativa en aquest apartat.

Fins a 10 punts
Es puntuarà a raó de 0,50
punts per cada curs de
més de 20 hores, 4 punts
màxim per cada
professional que prestarà
el servei.
L’empresa no aporta documentació
acreditativa en aquest apartat.

Puntuació atorgada: 0 punts.

S’acreditarà mitjançant relació del
personal adscrit als projectes, on hi
constarà DNI i el currículum i còpies
dels títols de centres oficials que
acreditin la formació, on hi ha de
constar la durada.
7.- Per als coordinadors/es,
formació
complementària
impartida per centres oficials que
proporcioni una millor qualitat del
servei i d’acord amb els eixos del Pla
Educatiu d’Entorn i de l’Agenda
2030 i els ODS.
S’acreditarà mitjançant relació del
personal adscrit als projectes, on hi
constarà DNI i el currículum i còpies
dels títols que acreditin la formació.

1Formació
d’especialització
en
resolució de conflictes amb
infants. Fins a 1 punt.
2- Formació en igualtat i
perspectiva de gènere. Fins
a 1 punt.

L’empresa no aporta documentació
acreditativa en aquest apartat.

Puntuació atorgada: 0 punts.

3.
Formació
en
dinamització d’equips. Fins
a 1 punt.
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Cada tipologia de curs és valorarà
fins a un màxim d’1 punt, a raó de
0,25 punts per cada curs de més de
20 hores, limitant la puntuació per a
cada coordinador/a adscrit al
contracte a un màxim de 2 cursos de
cada tipologia.
Per tant, per cada professional
adscrit al contracte, es valorarà un
màxim de 0,5 punts per tipologia.

4.
Cursos
d’interculturalitat. Fins a 1
punt.
5. Cursos d’atenció a la
diversitat funcional. Fins a
1 punt.

Un cop analitzats i baremats els 7 criteris objectius de valoració, el total de puntuació
obtinguda per l’empresa FABRA FORMACIÓ en el sobre C és 15 PUNTS.
Per tant, la puntuació total atorgada a l’empresa entre els sobres B i C és la següent:

Puntuació
sobre B

Puntuació
sobre C

Puntuació
total

46,50

15,00

61,50

En base a aquest resultat, es proposa:
1. ADJUDICAR el contracte de servei de tallers de suport i acompanyament educatiu (TSAE) del
projecte “Estiu de joc” 2022 i Pla Educatiu d’Entorn – tallers de teatre i artístics, a partir de la
data de formalització del contracte, prevista per al 8 de juliol de 2022, d’acord amb l’oferta
econòmica i tècnica presentada, a l’empresa Fabra Formació S.C.P. amb NIF J25784745, per un
import màxim de 44.964,04 € + 446,84 € IVA = 45.410,88 € (quoranta-cinc mil quatre-cents deu
euros amb vuitanta-vuit cèntims), i amb uns preus unitaris per cada categoria professional
segons la seva oferta econòmica de:
PREU HORA MONITOR DE SUPORT: 16,15 € exempt d’IVA.
PREU HORA COORDINADOR: 22,10 € exempt d’IVA.
PREU HORA TÈCNIC DE GESTIÓ: 20,70 € exempt d’IVA.
PREU HORA TALLERISTA: 20,70 € exempt d’IVA.
2. Aprovar l’anulació de l’apunt comptable A/ per l’import de 16.939,56 €. Aquest import
correspon al període 20 de juny a 7 de juliol de 2022.
Segons el PCAP l’inici del contracte estava previst pel dia 20 de juny però per la tramitació
administrativa de l’expedient, no es podrà iniciar el servei fins el dia 8 de juliol, per tant,
s’alliberen els diners corresponents al període que el contracte no s’executarà.

La cap de la Secció Socioeducativa
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