MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR EL SERVEI
PER A LA DINAMITZACIÓ DELS TALLERS EN EL MARC DEL PLA EDUCATIU
D’ENTORN CURS 2021-2022.
LOT 1: TALLERS DIVERSIFICATS DE SUPORT I REFORÇ EDUCATIU PER
CENTRE
LOT 2: TALLER D’INICIACIÓ AL LLEURE
1.L’objecte del contracte.
L’objecte del contracte és el servei per a la dinamització dels tallers en el marc del pla
educatiu d’entorn curs 2021-2022
2. Justificació de la necessitat i insuficiència de mitjans
L’Ajuntament de Ripoll ha observat la necessitat d’avançar i aprofundir en
l’ensenyament i la importància d’anar més enllà de l’ensenyament obligatori. Així
mateix, es proposa la realització de diferents tallers, per permetre reforçar
l’aprenentatge, així com, fomentar els hàbits d’una vida saludable. Els treballs
necessaris per la realització dels tallers no poden ser assumits pel personal de
l’Ajuntament, atès que no es disposa de la formació requerida per la seva realització
Així doncs, és necessari procedir a la seva contractació.
El contracte es divideix en dos lots atès que la seva divisió permet una millor execució
del mateix, tant a nivell organitzatiu com de gestió.
LOT 1: TALLERS DIVERSIFICATS DE SUPORT I REFORÇ EDUCATIU PER
CENTRE
LOT 2: TALLER D’INICIACIÓ AL LLEURE
3. Termini d’execució del contracte
La durada del contracte relatiu al lot 1, s’inicia el 15 de novembre de 2021 i finalitzen el
27 de maig de 2022. Relatiu al lot 2, s’inicia la segona setmana de novembre de 2021 i
finalitza el 30 d’agost de 2021.
4. Justificació del procediment utilitzat per a l’adjudicació del contracte
El present contracte s’adjudicarà mitjançant el procediment obert simplificat abreujat
regulat a l’article 159.6 de la LCSP, essent necessària la preparació dels plecs de
clàusules particulars i de prescripcions tècniques que regeixin la corresponent licitació.

5. Valor estimat i pressupost de licitació
El pressupost de licitació ascendeix a 19.500€ (IVA inclòs) amb un preu unitari de

1.500.-€/taller. (IVA inclòs).

LOT 1.- TALLERS DIVERSIFICATS DE SUPORT I REFORÇ EDUCATIU PER
CENTRE
 Pressupost de la licitació: 15.000,00.-€ (IVA inclòs), amb preu unitari de 1.500.€/taller.

LOT 2.- TALLER D’INICIACIÓ AL LLEURE (Escola d’educació especial)
 Pressupost de la licitació: 4.500.-€ (IVA inclòs), amb preu unitari de 1.500.€/taller.
6. Consignació pressupostaria

La despesa es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostaria:
11000 9240 2269901
Es sotmeten els efectes d’aquesta contractació a l’existència de crèdit adequat i
suficient a les corresponents partides del pressupost que s’aprovin per a altres
exercicis, a fi de poder atendre les obligacions que meritin aquesta contractació, de
conformitat amb el què estableix l’art. 174 del RDL 2/2004 de 5 de març pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
7. Solvència tècnica i econòmica
S’eximeix als licitadors de l’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica
o professional, de conformitat amb la clàusula 156.6 de la LCSP.
El licitador haurà d’estar inscrit el Registre Oficial de Licitadores o a l’equivalent
autonòmic (RELI.)

8. Criteris d’adjudicació
LOT 1: Tallers diversificats de suport i reforç educatiu per centre.

a. Oferta econòmica: Fins a 50 punts
b. Altres millores tècniques: Fins a 50 punts
 Oferir la figura d’un coordinador per realitzar reunions mensuals amb els
responsables del PEE. (15 punts)
 Personal amb experiència docent amb un mínim de 2 anys amb alumnes de
cicle inicial. (20 punts)
 Compromís a realitzar una memòria a la finalització dels tallers. (7,50 punts)
 Pel taller del “l’Estudi a l’Etapa d’ESO” es valorarà personal amb tècniques
d’estudi. (7,50 punts).
Es consideren necessaris incorporar aquests criteris per tal de valorar la qualitat dels
diferents tallers
LOT 2: Taller d’iniciació al lleure.
a. Oferta econòmica: Fins a 50 punts
b. Altres millores tècniques: Fins a 50 punts.
 Disposar d’una persona de suport pel monitor responsable del taller. (30 punts)
 Experiència en el món del lleure amb adolescents.(11punts)

 Experiència amb joves amb diversitat funcional. (9 punts)
Es consideren necessaris incorporar aquests criteris per tal de valorar la qualitat dels
diferents tallers
9. Condicions especials d’execució
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis
i / o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l'execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l'efecte
d'impedir, restringir o falsejar la competència, com ara els comportaments col·lusoris o

de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d'ofertes, assignació de
mercats, rotació d'ofertes , etc.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f) Col·laborar amb l'òrgan de contractació en les actuacions que aquest dugui a terme
per al seguiment i / o l'avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant
la informació que li sigui sol·licitada per aquestes finalitats i que la legislació de
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació
amb l'Administració o administracions de referència, sense perjudici del compliment de
les obligacions de transparència que els corresponguin de forma directa per previsió
legal.
g) L’adjudicatari està obligat al compliment de les disposicions legals, reglamentàries i
convencionals vigents i que siguin aplicables en matèria laboral, de seguretat social,
de seguretat i salut en el treball i de protecció del medi ambient, així com aquelles que
es estableixin en aquests plecs.
h) L'empresa contractista ha de complir les disposicions vigents en matèria de
seguretat i prevenció de riscos laborals en el treball, així com les derivades del conveni
col·lectiu aplicable.
i) L'empresa contractista haurà d'adoptar les mesures de seguretat i higiene en el
treball que siguin obligatòries o necessàries per prevenir de manera rigorosa els riscos
que poden afectar la integritat i salut del personal afecte a l'objecte del contracte.
j) Compliment de les normes sociolaborals en el procés productiu i en la distribució
comercial L’empresa contractista ha d’acreditar que els béns objecte del contracte
s’han fabricat respectant les normes sociolaborals vigents a l’Estat espanyol, la UE i
aprovades per l’OIT, especialment la convenció sobre Drets de l’Infant de 1990 o la
convenció Internacional sobre la protecció de drets dels Treballadors Migratoris i dels
seus familiars

