EXP. Núm. 2022/874
Unitat de Treball: OCUPACIÓ

INFORME JURÍDIC EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ

Assumpte: Expedient i Plec de clàusules administratives per a la contractació del
servei per la impartició d’accions formatives pertanyents a diferents projectes
ocupacionals i la formació ocupacional local del departament d’ocupació de
l’ajuntament de Ripollet a executar durant l’any 2022.
Vist l’expedient relatiu a la contractació i l’inici de la licitació per a l’adjudicació del
contracte descrit al paràgraf anterior, i, d’acord amb el que estableix l’apartat vuitè de la
disposició addicional 3a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, informo:
Fets:
L’objecte del contracte és el servei per la impartició d’accions formatives pertanyents a
diferents projectes ocupacionals i la formació ocupacional local del departament
d’ocupació de l’ajuntament de Ripollet a executar durant l’any 2022.
L’inici del procediment es motiva en l’informe emès per la tècnica d’orientació i inserció
laboral del Departament d’Ocupació, Sra. Carmen Pascual Andreu, en data 23 de març de
2022. Així com també, consta a l’expedient l’informe tècnic, concloent en la procedència
de l’inici de la licitació del contracte de servei per la impartició d’accions formatives
pertanyents a diferents projectes ocupacionals i la formació ocupacional local del
departament d’ocupació de l’ajuntament de Ripollet a executar durant l’any 2022
S’inicia, consegüentment, la tramitació de l’expedient per a l’adjudicació d’un contracte
de serveis, mitjançant procediment obert.

FONAMENTS JURÍDICS
Normativa que regula el procediment:
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu
i el Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
b) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
c) Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general
de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò no modificat
ni derogat per les disposicions esmentades anteriorment.
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d) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
e) Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
comarcal i de règim local de Catalunya.
f) Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals.
g) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
h) Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
II.

Naturalesa del contracte, prestacions contractades i selecció del contractista
Aquest contracte té per objecte la prestació del servei per la impartició d’accions
formatives pertanyents a diferents projectes ocupacionals i la formació ocupacional
local del departament d’ocupació de l’ajuntament de Ripollet a executar durant l’any
2022
Així mateix la clàusula 7 dels PCAP preveu que la contractació es tramitarà de forma
ordinària, per procediment obert simplificat sumari, no harmonitzat, i es basarà en
el principi de millor relació qualitat preu, mitjançant l’adjudicació amb criteris de
valoració automàtics, en virtut d’allò que estableixen els art. 145, 146, 159.6 i
concordants LCSP.
Aquest contracte es divideix en 6 lots:

Lot

Hor
es

Participa
nts total

PRL sector neteja

50

15

Treball en equip

30

10

Introducció als
procediments
administratius al
sector públic

Comunicació,
mediació i
acompanyament
digital

10

Grup

Import

Formació
Ocupacional Local

3.000,00€

1

Treball i Formació
(línies MG45 I
DONA)

1.887,60€

1

Suport a les
Actuacions
Municipals i de
recuperació laboral
de la COVID-19
(SAM-COVID19)
Suport a les
Actuacions
Municipals i de
recuperació laboral
de la COVID-19
(SAM-COVID19)

1

15

1
10

Programa

15
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Acció Formativa

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:
Codi Segur de Validació

a667d678834d44aa8420f3aff51b6bb5001

Url de validació

https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

600,00€

600,00€

Total Lot

6.087,60€

2

1

Ajudant cambrer/a
amb coneixements
d’enologia

60

15

Cuina amb Certificat
manipulació aliments

60

15

Nutrició i dietètica

32

30

3

Horticultura
Ecològica i Jardineria
Sostenible

4

Soldadura amb
operacions bàsiques
de fabricació
mecànica
Competències
digitals bàsiques
Competències
digitals bàsiques
Competències
digitals
E-Commerce
“Com gestionar
vendes en línia”

5
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15

3.600,00€

1

Formació
Ocupacional Local

4.200,00€

2

Programa
TecnoTalent Vallès

3.840,00€

1

Catàleg 20212023: Xarxa de
Governs Locals
2022

1
70

15

30

10

60

10

15

45

60

15

1

1
3

1

Informàtica per optar
a acreditació ACTIC
(en línia)

Iniciació a la
mecànica i
manteniment de
bicicletes

70

Formació
Ocupacional Local

12

20

1

1
10

15

11.640,00 €

4.900,00€

Catàleg 20212023: Xarxa de
Governs Locals
2022

5.600,00€

Treball i Formació
(línies MG45 I
DONA)
Treball i Formació
(línia jOVES)
Programa
TecnoTalent Vallès
Programa
TecnoTalent Vallès
Suport a les
Actuacions
Municipals i de
recuperació laboral
de la COVID-19
(SAM-COVID19)
Suport a les
Actuacions
Municipals i de
recuperació laboral
de la COVID-19
(SAM-COVID19)

4.900,00€

5.600,00€

1.887,60€
4.866,00€
2.700,00€
3.600,00€

13.773,60€

720,00€

700,00€

700,00€

TOTAL LICITACIÓ 42.701,20€

La clàusula 3 del PCAP estableix així mateix l’import del contracte, la seva durada i les
prestacions que constitueixen el seu objecte, així com el valor estimat del contracte i els
criteris que serviran per a la seva adjudicació, mitjançant l’aplicació de més d’un criteri
de valoració.
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L'adjudicació del contracte es realitzarà a l’oferta que tingui la millor relació qualitat preu
i s’ajusti a les necessitats i criteris establerts en el present plec.
La clàusula 11 dels Plecs regula els criteris d’adjudicació, incloent exclusivament criteris
quantificables mitjançant aplicació de fórmules.
A continuació es detalla cada criteri i la seva puntuació màxima:
La valoració de l'experiència professional del personal formador com a docent i com a
professional de l’àrea a impartir suposa una millora en la prestació de l'objecte del
contracte. La formació proposada respon, entre altres, a necessitats de personal en actiu
de diferents empreses del municipi que cercaran, mitjançant la formació, aplicar els
coneixements adquirits al seu lloc de treball per la seva millora professional i
competencial.
Per adequar-nos a la necessitat de l'alumnat, és valorable que el personal docent conegui
la realitat pràctica d'allò que està transmetent a partir dels coneixements adquirits
mitjançant la seva experiència professional en l'àmbit formatiu que imparteix, per així
poder transmetre els coneixements de les últimes metodologies, pràctiques més
adequades, la realitat en el mercat, de l'aplicació pràctica dels continguts de la formació
i en definitiva contribuir a la millora de la qualitat del servei.

CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA

A-Millora valoració econòmica.
Es valorarà amb zero punts el preu de licitació i amb 30
punts l’oferta econòmica més avantatjosa.
La fórmula que s’aplica per valorar el preu és la següent:
Punts=(A-Nn)x P/ (A-B)

FINS
100
PUNTS
0-70

A=Preu de sortida
B=Preu de la proposició més econòmica

Perfil
tècnicprofessiona
l de la
persona
formadora

P=Puntuació màxima que es dóna a la millor proposta: 30
punts.
B- Experiència professional com a docent:
(experiència docent acreditada en els últims deu anys
mitjançant la presentació de contractes, certificats i/o
informe de vida laboral) (màxim 15 punts)
 600 h
15 punts
 599 h - 480 10 punts
 479h – 384
5 punts
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Nn=Preu de les diferents ofertes
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0-15

C- Experiència professional com a professional de
l’àrea a impartir:
(acreditada mitjançant la presentació de contractes,
certificats i/o informe de vida laboral)
A raó proporcional de 0,5 punts per 150 hores treballades
(màxim 15 punts)
LOT 1
Acció Formativa
PRL sector neteja
Treball en equip
Introducció al
procediment
administratiu general
Comunicació, mediació i
acompanyament digital

LOT 2
Acció Formativa
Ajudant cambrer/a amb
coneixements d’enologia
Cuina amb Certificat
manipulació aliments
Nutrició i dietètica
LOT 3
Acció Formativa

LOT 4
Acció Formativa
Soldadura amb
operacions bàsiques de
fabricació mecànica
LOT 5
Acció Formativa

Tècnic/a superior PRL
Docent de competències
transversals
Administració pública i/o afins
Docent de formació per a
l’administració pública
Mediador/a en l'àmbit
comunitari, tant des de
l'administració com a nivell
associatiu o privat

Experiència professional
Cambrer/a, responsable
sala, sommelier i/o afins
Cuiner/a i/o afins

de

Nutricionista,
docent
nutrició i dietètica

de

Experiència professional
Treballador/a qualificat/da en
hortes, hivernacles, planters i
jardins, i/o afins

Experiència professional
Soldador/a
Treballador/a qualificat/da en
serralleria, metal·listeria o
ferrería, i/o afins

Experiència professional
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Horticultura Ecològica i
Jardineria Sostenible

Experiència professional
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0-15

Docent
de
competències
digitals i/o afins.
Docent
de
competències
digitals i/o afins
Docent
de
competències
Digitals, i/o afins
Docent
de
competències
Digitals per a l’acreditació
ACTIC o COMPETIC, i/o afins
Digital manager, community
manager i/o disseny, i/o afins

Competències digitals
bàsiques
Competències digitals
bàsiques
Competències digitals
Informàtica per optar a
acreditació ACTIC (en
línia)
E-Commerce
“Com gestionar vendes
en línia”

LOT 6
Acció Formativa

Experiència professional

Iniciació a la mecànica i
manteniment de
bicicletes

Mecànic/a i/o afins

La inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic
acreditarà, segons el que s’hi reflecteixi i llevat que hi hagi una prova en contra, les
condicions de solvència econòmica i financera de l’empresari.
III.

Valor estimat del contracte.

Per a l’establiment del valor estimat del contracte, cal estar al contingut de les previsions
establertes als articles 101.1 i 101.2 de la LCSP i l’art. 5.1 de la Directiva 2014/24/UE, de
contractes de les Administracions Públiques.
En aquest cas, el valor estimat d’aquest contracte ascendeix a 42.701,20€
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(QUARANTA-DOS MIL SET-CENTS U EUROS AMB VINT CÈNTIMS) IVA EXEMPT.
IV. Pressupost de licitació.
El preu base de licitació corresponent a 8 MESOS de prestació contractual és de
42.701,20 € (QUARANTA-DOS MIL SET-CENTS U EUROS AMB VINT CÈNTIMS), IVA
exempt.
El pressupost base de licitació es desglossa de la manera següent:
Contracte
Costos directes

8 mesos
40.566,14€
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Costos indirectes

2.135,06€
42.701,20€

Total

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de licitació.
Les ofertes que
automàticament.

superin

aquest

pressupost

de

licitació

seran

desestimades

En la determinació de l’oferta cal estar al tenor de la totalitat de les obligacions recollides
al PCAP i al PPT. Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte
del contracte, i el preu consignat porta implícits tots els conceptes / obligacions
establertes en els mateixos.
L’adjudicatari no ha de preveure cap tipus de dedicació per part del personal de
l’ajuntament i els ens dependents més enllà de la necessària informació, en tasques
associades a la prestació del servei.
El preu consignat és indiscutible, no s’admet cap prova d’insuficiència.
V.

Revisió de preus
No es preveu la revisió de preus, d’acord amb la clàusula 21 del PCAP.

VI. Finançament i garanties
La clàusula 5 del PCAP estableix que el finançament d’aquest contracte prové de
recursos propis i la seva despesa es farà efectiva amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries següents:
Partida pressupostària
202.2411.226999
“Projectes i programes DIBA”
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Partida pressupostària
202.2411.226996
“Projectes i programes
Generalitat-SOC”

Partida pressupostària
202.2411.226993
“Accions de formació

Projecte
“Plans Locals d'Ocupació” Catàleg 20212023: Xarxa de Governs Locals 2022, de
Diputació de Barcelona
Projecte “Treball, Talent i Tecnologia”
(TecnoTalent Vallès)
TOTAL

Projecte
“Treball i Formació” dins de les línies Dona
i MG45
“Treball i Formació” línia Joves tutelats i extutelats convocatòria 2021
TOTAL

Projecte
“Suport a les Actuacions Municipals i de
recuperació laboral de la COVID-19”
(SAM-COVID19)
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Quantia
10.500,00€

10.140,00€
20.640,00€

Quantia
3.775,20€
4.866,00€
8.641,20€

Quantia
2.620,00€

ocupacional”

Accions de “Formació Ocupacional Local”
adreçades a persones en situació d’atur
i/o millora d’ocupació
TOTAL

10.800,00€

13.420,00€

Del vigent pressupost, comprometent-se l’Ajuntament de Ripollet a dotar les aplicacions
pressupostàries per atendre la despesa dels serveis amb consignació suficient.

VII. Competència per contractar.
El contracte té naturalesa de contracte de serveis, i li correspon a l’alcalde la competència
per contractar d’acord amb l’article 21.1.d) de la Llei reguladora de bases de règim local i
a la disposició addicional 2a de la Llei de contractes del sector públic. Per tant és l’òrgan
competent per aprovar l’expedient, per acordar l’obertura del procediment d’adjudicació
i per ordenar la despesa. Segons Resolució de l’Alcaldia núm. 2019/1863, de 5 de
desembre, aquesta competència ha estat delegada a la Junta de Govern Local per aquells
contractes amb un pressupost de licitació superior als 3.000,00 euros, com és el cas.
L’òrgan de contractació serà assistit per la Mesa de licitació, formada pel president, els
vocals i el secretari d’acord amb la disposició addicional 2a de la Llei de contractes del
sector públic i la resta de membres, d’acord amb la clàusula 32 del PCAP.
VIII. Expedient de contractació.
A l’expedient hi figuren els documents descrits a l’article 116 del LCSP.
IX. Plec de clàusules administratives particulars.
El plec de clàusules administratives particulars redactat específicament per aquest
contracte s’ajusta al que disposa l’article 122 del LCSP, inclou les condicions que
defineixen els drets i obligacions de les parts i s’adequa a les exigències del seu objecte,
motius pels quals s’informa favorablement en quant a la seva legalitat.

CONCLUSIONS
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D’acord amb les consideracions jurídiques exposades a l’apartat anterior, entenc que
l’expedient s’ajusta a la legalitat vigent en els termes informats.

Ripollet, a data de la signatura electrònica.
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