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Sol·licitant: Director/a
Sara Díaz Roig - Directora Operativa de serveis de Formació i Innovació

Persona de la Direcció sol·licitant que farà les funcions de responsable del contracte
Iban Garcia Casals, Responsable de Serveis de Formació

DADES EMPRESA (omplir només en cas de contractes menors)
Persona jurídica / física
CIF / NIF

Correu electrònic

Persona de contacte

Telèfon

OBJECTE, VIGÈNCIA I FINANÇAMENT
Objecte
L’objecte de la licitació és dotar a Barcelona Activa dels serveis docents per al disseny, creació i impartició de la formació de determinades
especialitats del catàleg d’oferta permanent estable de Barcelona Activa.

Indicació dels lots en cas que n'hi hagi o justificació de no dividir en lots en cas que no n'hi hagi
La licitació està estructurada en un total de 33 lots en funció de l'àmbit material dels programes als quals dormen part les especialitats
formatives,distribuïts de la següent manera:
- Programa Capacitació Tecnològica (Cibernàrium): Lots 1 a 5
- Programa de Formació en Gestió Empresarial i Programa El què cal saber per emprendre: Lots 6 a 10
- Programa Formatiu d'Innovació Socioeconòmica: Lots 11 a 17
- Programa Barcelona Treball: Orientació Professional: Lots 18 a 28
- Programa Barcelona Treball: Mercat de Treball i Recerca de Feina: Lots 29 a 33

Declaració
Aquesta proposta no altera l'objecte del contracte amb la finalitat d'evitar l'aplicació de la normativa en matèria de contractació i tampoc no es
produeix la divisió arbitrària de l'objecte contractual amb la finalitat d'incomplir els llindars legals per a la contractació menor.
Si es tracta d'un contracte menor compleix els criteris legals en matèria de concurrència en diversos anys consecutius del mateix contracte amb
la mateixa contractista.

Vigència
Data d'inici

1/7/2022

Data finalització

30/6/2023

Pròrroga:

SI

NO

Terminis d'execució parcial
Si escau, els previstos al Plec de Prescripcions Tècniques

Nom de Programa, Projecte, Mesura, Acció / Estructura i Codi d'Imputació

Detall de codis imputació i codi de la unitat per cadascun dels programes formatius:
- Programa Capacitació Tecnològica (Cibernàrium): DO231 - 8362210101 – Lots 1 a 5
- Programa què cal saber per Emprendre i Gestió Empresarial: DO231 - 8362210112 i 8362210111, respectivament – Lots 6 a 10.
- Programa de Formació i Acompanyament en l’àmbit de la Innovació Socioeconòmica: DO231 - 8362210113 – Lots 11 a 17
- Programa Barcelona Treball: Orientació Professional: DO112
Codi Imputació
Lots
8372240112
18, 19, 20, 22 i 22
8372240102
23
8372240102
28
- Pendent de codis: lots 24, 25, 26 i 27
- Programa Barcelona Treball: Mercat de Treball i Recerca de Feina: DO111
8372240141
30
- Programa Barcelona Treball: Mercat de Treball i Recerca de Feina: DO112
8372240121
29, 31, 32 i 33

Contracte reservat a Centres Especials de Treball (CET) o Empreses d'Inserció (EI):

SI

NO

Contracte reservat a entitats d'economia social (únicament els de caràcter social):

SI

NO

Observacions/
Comentaris

DADES ECONÒMIQUES
Preu

Base

IVA

Total

939.426,99

197.279,67

1.136.706,66

Previsió periodicitat pagaments
(sempre contra execució prèvia)

A mesura d'execució
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
.....................................................................................................................................

Altres (expecificar)

Existència de mitjans propis a Barcelona Activa per a realitzar el contracte: NO
Barcelona Activa no disposa dels mtijans per poder executar la impartició de la formació objecte de la licitació; mancança de personal expert en les
especialitats formatives que són objecte de la licitació.

NO PLATAFORMES, EQUIPAMENT NI PERSONAL DOCENT ESPECIALISTE EN ELS AMBIST D'OCU

ASPECTES RELATIUS A L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Accés de la contractista al tractament de dades de caràcter personal relatives a persones usuàries dels serveis de Barcelona Activa:
SI
NO
L'execució del contracte pot comportar contacte habitual de la contractista amb menors d'edat:
S'admet la subcontractació de l'execució de parts del contracte:
SI
NO
SI
NO
L'execució del contracte serà en la seva totalitat o de forma parcial en equipament/s de Barcelona Activa:

SI

NO
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IDONEÏTAT, MOTIVACIÓ I FINALITATS DEL CONTRACTE
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Contracte necessari pel compliment i realització de la missió de Barcelona Activa: Programa, Projecte, Mesura, Acció on s'enmarca. Indicació dels
interessos als què es vol donar satisfacció i afirmació sobre si els mateixos estan o no relacionats de forma clara, directa i proporcional amb l'objecte del
contracte
Barcelona Activa té com a missió impulsar la política econòmica i el desenvolupament local per promoure la millora de la qualitat de vida de les
ciutadanes i ciutadans de Barcelona a través del foment de l’ocupació, l’ impuls de l’emprenedoria i el suport a les empreses, responent a les
diferents necessitats de les persones en el seu territori i des de la perspectiva de l’economia plural, que inclou, l’economia social i solidaria.
La Direcció de Formació i Innovació té com a objectiu gestionar tota la cadena de valor de la formació de curta durada que s'ofereix des de les
diferents àrees de Barcelona Activa. En aquest sentit, l'any 2016 es va desenvolupar un nou model d’homologació de proveïdors de formació
que va permetre estructurar part de l’oferta formativa estable de Barcelona Activa facilitant així, l’eficiència i la qualitat en la gestió i
procediments formatius de Barcelona Activa, tant des de la perspectiva formativa – uniformització i major control de la qualitat i un estàndard
d’excel·lència de la formació-, jurídica com financera – contractacions conjuntes, millores condicions de contractació, etc-. L'any 2018 es va licitar
de nou les especialitats formatives que formen part de l'oferta menanet estable de Barcelona Activa ampliant els programes inclosos en
aquestes especialitats.
Atenent a aquesta modalitat i a la valoració positiva que se'n va fer d'aquesta experiència, des de la Direcció de Formació i Innovació s'engega
de nou, el procés per homologar proveïdors de formació de Barcelona Activa en les àrees i programes següents:
- Programa Capacitació Tecnològica (Cibernàrium)
- Programa Què cal saber per Emprendre? i Gestió Empresarial
- Programa de Formació i Acompanyament en l’àmbit de la Innovació Socioeconòmica
- Programa Barcelona Treball: Orientació Professional
- Programa Barcelona Treball: Mercat de Treball i Recerca de Feina
El model de contractació que es proposa engloba aquelles especialitats formatives amb major volum, al mateix temps que es preserva la
diversitat de petits proveïdors (molt d’ells autònoms, micropimes o pimes) en aquelles especialitats amb menor volum.
Naturalesa i extensió de les necessitats a cobrir: determinació precisa i detallada de la idoneitat de l'objecte i contingut: fases, lliurables i elements
rellevants
L'objecte d'aquest contracte és dotar a Barcelona Activa dels serveis docents per al disseny, creació i impartició de la formació de determinades
especialitats del catàleg d’oferta permanent o estable de Barcelona Activa. L’abast d’aquesta licitació es limita només a algunes especialitats
formatives que formen part de la oferta permanent o estable de Barcelona Activa dels programes que es detallen tot seguit:
-Programa Capacitació Tecnològica (Cibernàrium)
-Programa Què cal saber per Emprendre?
-Programa Formació per a Empreses
-Programa innovació Socioeconòmica
-Programa Barcelona Treball: Orientació Professional
-Programa Barcelona Treball: Recerca de Feina i Mercat de Treball
-Programa Barcelona Treball: Barcelona Treball Joves
-Programa Barcelona Treball: Ocupabilitat inclusiva
Queden fora de l’abast d’aquest contracte, la formació lligada a convocatòries (ja siguin de tercers o pròpies, que s’emmarquen dins de
programes concrets, no citats en la llista anterior) i la impartició d‘altres formacions especialitzades que complementin les especialitats.

Justificació de l'empresa escollida (omplir només en el cas de contractes menors)
S'adjunta plec de prescripcions tècniques.
Adjuntar pressupostos o propostes tècniques i/o econòmiques en els contractes menors i Plec de Prescripcions Tècniques pels
contractes a adjudicar mitjançant licitació.
Direcció Operativa de serveis de Formació i
Innovació

Nom i data: Sara Díaz Roig

Conformitat a l'import econòmic del contracte: SI
Import IVA inclòs:
PLURIANUALITATS
1A ANUALITAT
ANY

1.136.706,66 €
SI

NO

2A ANUALITAT
ANY

2022

2023

Codi de contracte

Codi de contracte
Codi imputació

Codis de contracte

Codi imputació

Codi imputació
Data prevista inici

Data finalització

1/1/2023
30/6/2023

Base

469.713,50 €

Base

Data prevista inici

1/7/2021

Data prevista inici

Data finalització

31/12/2021

Base

ANUALITATS
FUTURES
ANYS

469.713,49 €

Data finalització

IVA

98.639,83 €

IVA

98.639,84 €

IVA

Total

568.353,32 €

Total

568.353,34 €

Total

Condicionat a l'existència de crèdit
adequat i suficient

Condicionat a l'existència de crèdit adequat i
suficient

Existència de crèdit adequat i suficient

Montse Charle / D. Recursos Econòmics

Montse Charle/D. Recursos Econòmics

Montse Charle/D. Recursos Econòmics

A complementar per Serveis Jurídics
Procediment

x

Característiques del contracte

Menor

Estudi / Informe

Obert/Obert SARHA

Clàusules socials

Obert simplificat

Coordinació activitats empresarials

Obert supersimplificat
Modificació
Pròrroga

Conformitat jurídica

Propietat intel·lectual / industrial
x

Angel Pascual Oliva / Director Serveis Jurídics

Dades càracter personal

Saldo a:

€

Exclusivitat / Raó
SJ-009 Revisat març 2018
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Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica
Barcelona Activa SAU SPM

ANNEX A L’INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT, IDONEÏTAT I EFICIÈNCIA DELCONTRACTE DE SERVEIS
PER AL DISSENY, CREACIÓ I IMPARTICIÓ DE LES ACCIONS FORMATIVES DE DETERMINADES ESPECIALITATS
DE L’OFERTA FORMATIVA ESTABLE DE BARCELONA ACTIVA
1. Objecte
L’objecte del contracte és la concessió dels serveis per al disseny, creació i impartició de les accions formatives de
determinades especialitats de l’oferta formativa estable de Barcelona Activa, amb incorporació d’objectius d’eficiència
social.
2. Import
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 939.426,99€
Import corresponent a l’IVA: 197.279,67€
3. Descripció de la prestació
L’objecte de la licitació és dotar a Barcelona Activa dels serveis docents per al disseny, creació i impartició de la formació
de determinades especialitats del catàleg d’oferta permanent o estable de Barcelona Activa.
L’abast d’aquesta licitació es limita només a algunes especialitats formatives que formen part de la oferta permanent o
estable de Barcelona Activa dels programes que es detallen tot seguit:
-

Programa Capacitació Tecnològica (Cibernàrium)
Programa Què cal saber per Emprendre?
Programa Formació per a Empreses
Programa innovació Socioeconòmica
Programa Barcelona Treball: Orientació Professional
Programa Barcelona Treball: Recerca de Feina i Mercat de Treball
Programa Barcelona Treball: Barcelona Treball Joves
Programa Barcelona Treball: Ocupabilitat inclusiva

Queden fora de l’abast d’aquest contracte, la formació lligada a convocatòries (ja siguin de tercers o pròpies, que
s’emmarquen dins de programes concrets, no citats en la llista anterior) i la impartició d‘altres formacions especialitzades
que complementin les especialitats.
4. Justificació de la necessitat i idoneïtat del contracte
Barcelona Activa té com a missió impulsar la política econòmica i el desenvolupament local per promoure la millora de la
qualitat de vida de les ciutadanes i ciutadans de Barcelona a través del foment de l’ocupació, l’ impuls de l’emprenedoria
i el suport a les empreses, responent a les diferents necessitats de les persones en el seu territori i des de la perspectiva
de l’economia plural, que inclou, l’economia social i solidaria. Una de les formes d’actuació que dona resposta a aquesta
missió és mitjançant l’organització i impartició d’activitats formatives de curta durada que s’ofereix tant a persones
emprenedors, com a persones en situació d’atur com a altres persones que puguin estar interessades en ampliar els seus
coneixements en els àmbits descrits anteriorment.
La Direcció de Formació i Innovació té com a objectiu gestionar tota la cadena de valor de la formació de curta durada
que s'ofereix des de les diferents àrees de Barcelona Activa. En aquest sentit, l'any 2016 es va desenvolupar un nou
model d’homologació de proveïdors de formació que va permetre estructurar part de l’oferta formativa estable de
Barcelona Activa facilitant així, l’eficiència i la qualitat en la gestió i procediments formatius de Barcelona Activa, tant des
Pàg. 1 de 16
Exp. 48/21

Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica
Barcelona Activa SAU SPM

de la perspectiva formativa – uniformització i major control de la qualitat i un estàndard d’excel·lència de la formació-,
jurídica com financera – contractacions conjuntes, millores condicions de contractació, etc-. L'any 2018 es va licitar de
nou les especialitats formatives que formen part de l'oferta menanet estable de Barcelona Activa ampliant els programes
inclosos en aquestes especialitats.
Atenent a aquesta modalitat i a la valoració positiva que se'n va fer d'aquesta experiència, des de la Direcció de Formació
i Innovació s'engega de nou, el procés per homologar proveïdors de formació de Barcelona Activa en les àrees i programes
següents:
- Programa Capacitació Tecnològica (Cibernàrium)
- Programa Què cal saber per Emprendre? i Gestió Empresarial
- Programa de Formació i Acompanyament en l’àmbit de la Innovació Socioeconòmica
- Programa Barcelona Treball: Orientació Professional
- Programa Barcelona Treball: Mercat de Treball i Recerca de Feina
El model de contractació que es proposa engloba aquelles especialitats formatives amb major volum, al mateix temps
que es preserva la diversitat de petits proveïdors (molt d’ells autònoms, micropimes o pimes) en aquelles especialitats
amb menor volum.
5. Justificació de mesures de contractació pública sostenible
En compliment del Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271 de 24 d’abril, de contractació pública sostenible de l’Ajuntament de
Barcelona es proposa aplicar les següents mesures:
➢ Pla d’igualtat o mesures d’igualtat
➢ Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe
➢ Mesures de conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal
6. Insuficiència de mitjans
Barcelona Activa no pot fer-ho directament, ja que no disposa dels mitjans personals per a la realització d’aquest servei.
Aquest servei és un tipus de servei que ha d’estar executat per persones altament qualificades i amb una àmplia
experiència tant en la impartició de formació com en la matèria que és objecte de l’activitat formativa i Barcelona Activa
en la seva plantilla de personal no disposa d’aquests perfils professionals, per aquest motiu es considera oportuna la
contractació d’una empresa externa per cobrir els treballs descrits.
7. Divisió en lots
D’acord amb l’article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant,
LCSP), l’objecte del contracte es divideix en 33 lots. Aqueta divisió es ralitza en funció de l’especialitat, atès que es busca
un la prestació de servei altament qualificat amb l’adscripció de persones altament especialitzades tant en la impartició
de formació com en el contingut de l’activitat formativa que impartirà.
D’acord amb l’article 99.4.a) LCSP, amb la finalitat d’incentivar la competència, de remoure obstacles que dificultin l’accés
de la petita i mitjana empresa en la contractació d’aquests serveis, les empreses licitadores es podran presentar i resultar
adjudicatàries d’un màxim de dos lots, ja sigui individualment, mitjançant grup empresarial o formant part d’una unió
temporal d’empreses. La infracció d’aquesta norma dona lloc a la no-admissió de cap de les propostes que hagi subscrit
aquella licitadora ja sigui individualment, mitjançant grup empresarial o UTE .
En base a l’art. 139.3 LCSP, una mateixa licitadora no pot subscriure en el mateix lot cap proposta en unió temporal amb
altres si ho ha fet individualment ni figurar en més d’una unió temporal. La infracció d’aquesta norma dona lloc a la noadmissió de cap de les propostes que hagi subscrit en aquell lot.
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En cas que siguin proposades adjudicatàries de més d’un lot o en cas que ja siguin proveïdores de Barcelona Activa en
contractes que s’hagin d’executar simultàniament a aquest, les licitadores han de garantir que poden executar-los de
forma simultània, és per això que Barcelona Activa els podrà requerir per tal que acreditin com coordinaran l’execució
d’aquests contractes amb indicació dels noms i cognoms de les persones adscrites i la coordinació d’horaris, garantint en
tot cas el compliment de la normativa laboral.
8. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte (VEC)
El pressupost de licitació es calcula com a màxim és el que s’indica en el quadre adjunt amb la indicació de les hores
màximes d’impartició i el preu unitari màxim (75 euros/hora impartida), calculat sobre la base del preu de mercat d’aquests
serveis.

Lots Àrea

Núm.
Màxim
hores

Especialitat

Preu
unitari
màxim
(IVA
exclòs)

Import
Import
total (IVA
21% IVA
exclòs)

Import total
(IVA inclòs)

1

Programa
Formació CMS (gestors de continguts) i creació
785
Tecnològica (Cibernàrium) web.

75

58.875,50

12.363,85

71.239,35

2

Programa
Formació Disseny i creació i autoria de continguts:
628
Tecnològica (Cibernàrium) text, imatge i multimèdia

75

47.100,40

9.891,08

56.991,48

3

Programa
Formació Programació
Tecnològica (Cibernàrium) desenvolupament informàtic

942

75

70.650,60

14.836,63

85.487,22

4

Programa
Formació
Big data i intel·ligència artificial (IA)
Tecnològica (Cibernàrium)

314

75

23.550,20

4.945,54

28.495,74

5

Programa
Formació
Ciberseguretat
Tecnològica (Cibernàrium)

471

75

35.325,30

7.418,31

42.743,61

Vendes

255

75

19.125,00

4.016,25

23.141,25

Màrqueting

475

75

35.625,00

7.481,25

43.106,25

Formes Jurídiques, fiscalitat i tràmits
administratius per a persones 175
autònomes

75

13.125,00

2.756,25

15.881,25

Formes Jurídiques, fiscalitat i tràmits
145
administratius per a societats mercantils

75

10.875,00

2.283,75

13.158,75

Entorn legal

150

75

11.250,00

2.362,50

13.612,50

Estratègia i eines comunicatives en el
125
marc de l'Economia Social i Solidària

75

9.375,00

1.968,75

11.343,75

Eines per a promoure els valors de
l'Economia Social i Solidària en la 144
dimensió organitzativa

75

10.800,00

2.268,00

13.068,00

6

7

8

9

10

11
12

Programa de Formació en
Gestió
Empresarial
i
Programa El què cal saber
per emprendre
Programa de Formació en
Gestió
Empresarial
i
Programa El què cal saber
per emprendre
Programa de Formació en
Gestió
Empresarial
i
Programa El què cal saber
per emprendre
Programa de Formació en
Gestió
Empresarial
i
Programa El què cal saber
per emprendre
Programa de Formació en
Gestió
Empresarial
i
Programa El què cal saber
per emprendre
Programa Formatiu
d'Innovació
Socioeconòmica
Programa Formatiu
d'Innovació
Socioeconòmica

i
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13
14
15
16

17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Programa Formatiu
d'Innovació
Socioeconòmica
Programa Formatiu
d'Innovació
Socioeconòmica
Programa Formatiu
d'Innovació
Socioeconòmica
Programa Formatiu
d'Innovació
Socioeconòmica
Programa Formatiu
d'Innovació
Socioeconòmica
Programa
Treball:
Professional
Programa
Treball:
Professional
Programa
Treball:
Professional
Programa
Treball:
Professional
Programa
Treball:
Professional
Programa
Treball:
Professional
Programa
Treball:
Professional
Programa
Treball:
Professional
Programa
Treball:
Professional
Programa
Treball:
Professional
Programa
Treball:
Professional

Gestió econòmica i financera i viabilitat
en les organitzacions de l'Economia 244
Social i Solidària

75

18.300,00

3.843,00

22.143,00

Apropar-se a l'Economia Social i
120
Solidària

75

9.000,00

1.890,00

10.890,00

Visió i planificació estratègica en les
organitzacions de l'Economia Social i 117
Solidària

75

8.775,00

1.842,75

10.617,75

Economia col·laborativa i de plataforma
49
del procomú

75

3.675,00

771,75

4.446,75

Promoció de la igualtat i eines per
incloure la perspectiva feminista en les
90
organitzacions de l'Economia Social i
Solidària

75

6.750,00

1.417,50

8.167,50

Barcelona
Orientació Escola de Competències: comunicació

267

75

20.025,00

4.205,25

24.230,25

Barcelona
Orientació Escola de competències: lideratge

267

75

20.025,00

4.205,25

24.230,25

267

75

20.025,00

4.205,25

24.230,25

240

75

18.000,00

3.780,00

21.780,00

200

75

15.000,00

3.150,00

18.150,00

Barcelona
Orientació Sessions informatives al territori

540

75

40.500,00

8.505,00

49.005,00

Barcelona
Orientació Coaching laboral sènior

1200

75

90.000,00

18.900,00

108.900,00

Barcelona
Orientació Coaching laboral per a dones

868

75

65.100,00

13.671,00

78.771,00

Barcelona
Orientació Coaching laboral per joves

454

75

34.050,00

7.150,50

41.200,50

Barcelona
Orientació Plataforma Empresa-Ocupació Júnior

107

75

8.025,00

1.685,25

9.710,25

Barcelona
Orientació Autoconeixement i objectiu professional

620

75

46.500,00

9.765,00

56.265,00

408

75

30.600,00

6.426,00

37.026,00

Barcelona
Metacompetència:
negociació
Orientació
orientació a la clientela

i

Barcelona
Orientació Escola de Competències: networking
Barcelona
Metacompetència:
Orientació
l’àmbit laboral

productivitat

en

29

Programa
Barcelona
Plataforma
Empresa-Ocupació
Treball: Recerca de Feina i
Intermediació
Mercat de Treball

30

Programa
Barcelona
Treball: Recerca de Feina i Mercat de treball i sectors econòmics
Mercat de Treball

272

75

20.400,00

4.284,00

24.684,00

31

Programa
Barcelona
Pla d'acció i eines bàsiques per la
Treball: Recerca de Feina i
521
Recerca de feina: carta i currículum
Mercat de Treball

75

39.100,00

8.211,00

47.311,00

i
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32

Programa
Barcelona
Treball: Recerca de Feina i Procés de selecció i entrevista de feina
Mercat de Treball

544

75

40.800,00

8.568,00

49.368,00

33

Programa
Barcelona
Canals de recerca de feina i marca
Treball: Recerca de Feina i
521
personal
Mercat de Treball

75

39.100,00

8.211,00

47.311,00

El desglossament del pressupost net, sense l’IVA, en costos directes i indirectes es considera que és el següent:
Costos directes
Costos salarials del personal docent (segons conveni de referència i incloses les despeses de Seguretat Social)

50,37 €

Costos salarials tasques coordinació (segons conveni de referència i incloses les despeses de Seguretat Social)

3,18 €

SUMA TOTAL COSTOS DIRECTES

53,54 €

Costos indirectes
Despeses de material i altres logístics
Despeses generals d’estructura (10%)
Benefici industrial (15%)
TOTAL COSTOS DIRECTES
SUBTOTAL DE COSTOS (directes + indirectes):
TOTAL IVA (21%)
TOTAL IVA INCLÒS

8,07 €
5,35 €
8,03 €
21,46 €
75,00 €
15,75 €
90,75 €

El preu hora de formació impartida inclou totes les despeses associades a la formació, entre les quals hi ha les hores de
dedicació, preparació i transport que són necessàries per a impartir la formació, les hores de coordinació i tasques
d’estructura, etc. I els costos salarials s’han calculat a partir d’una plantilla de persones treballadores que ha d’executar el
contracte amb les següents categories professionals de Professor/a i Responsable de secció, sumant-se als costos salarials
previstos al conveni la diferència que hi ha entre aquests i els reals de mercat per al perfil professional altament qualificat
que es requereix per donar compliment tant a la solvència mínima com als valorats en els criteris d’adjudicació previstos a
l’Annex 3 d’aquest PCAP.
El valor estimat (VEC) del contracte és:
Any VE prestació
2022 469.713,49
2023 469.713,50
2024
2025
2026
2027

VE eventuals pròrrogues
469.713,49
939.426,99
939.426,99
939.426,99
469.713,50

VE modificacions previstes VE altres conceptes

TOTAL

939.426,99

5.636.561,94

9. Imputació al pressupost municipal
Aquest pressupost base de licitació s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del contracte i anirà amb càrrec
al /als pressupost/s i partida/es següent/s:
- Programa Capacitació Tecnològica (Cibernàrium): DO231 - 8362210101 – Lots 1 a 5
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- Programa què cal saber per Emprendre i Gestió Empresarial: DO231 - 8362210112 i 8362210111, respectivament
– Lots 6 a 10.
- Programa de Formació i Acompanyament en l’àmbit de la Innovació Socioeconòmica: DO231 - 8362210113 – Lots 11 a
17
- Programa Barcelona Treball: Orientació Professional: DO112
Codi Imputació
Lots
8372240112
18, 19, 20, 22 i 22
8372240102
23
8372240102
28
- Pendent de codis: lots 24, 25, 26 i 27
- Programa Barcelona Treball: Mercat de Treball i Recerca de Feina: DO111
8372240141
30
- Programa Barcelona Treball: Mercat de Treball i Recerca de Feina: DO112
8372240121
29, 31, 32 i 33
10. Procediment d’adjudicació
En termes de règim jurídic, aquest contracte té naturalesa privada i se sotmet en quant a la seva preparació i adjudicació
a la LCSP i la normativa de desenvolupament i es tipifica com a contracte de serveis d’acord amb les previsions de l’article
17 de la LCSP. Pel que fa als efectes i extinció se sotmet al Dret Privat, a excepció d’allò previst a la mateixa LCSP com
d’aplicació bàsica als contractes dels poders adjudicadors no Administració Pública i com d’aplicació supletòria quan no
hi hagi altra regulació expressa.
Es proposa la utilització del procediment d’adjudicació obert que és considerat en l’article 131.2 de l’LCSP com a un
procediment ordinari d’utilització preferent.
11. CPV
Codi CPV: 80500000-9 Serveis de formació.
12. Requisits de capacitat i solvència i justificació
Solvència econòmica i financera:
Es requereix un volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis anteriors a la data de presentació de les
proposicions o en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresa,superior al valor anualitzat del VEC
del lot. El valor generalitzat que es requereix és d’una vegada i mitja aquest valor anualitzat, però en aquest cas, tenint
en compte que el període de referència inclou els anys afectats per la pandèmia munidal del COVID-19, no es requereix
un valor superior a l’indicat. El sector de la formació d’aquest tipus, que en general és formació presencial, s’ha vist molt
afectat per la pandèmia, és per això que en aquest cas s’ha ajustat la solvència econòmica per tal d’evitar perjudicis als
prinicpis de la lliure concurrència i igualtat de tracte.
Solvència tècnica o professional:
Es requereix una solvència mínima tant a la licitadora com al personal adscrit a l’execució del contracte.
D’acord amb l’article 90.2 de l’LCSP, es requereix que l’empresa licitadora declari un mínim del 70% de l’anualitat mitja
del pressupost de licitació del lot corresponent. No es requereix un import superior per les raons exposades en el paràgraf
anterior i aquest import respon a les necessitats i proporcionalitat de la dimensió econòmica del lot al qual es presentin.
Es tracta d’un contracte de caràcter intel·lectual la qualitat del qual depèn de l’experiència i especialització que tinguin les
persones formadores, ja que un bon formador és qui té uns bons coneixements de la matèria i alhora, degut a l’experiència
adquirida, sap trametre’ls als alumnes. A més, degut a l’objecte de les activitats formatives, és necessari que disposin
d’un important contingut d’especialització que es considera que les persones adscrites l’adquireixen amb l’experiència.
És per tot això que es requereix que les licitadores disposin per a l’execució del contracte d’un mínim de dues persones
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amb una experiència professional mínima de dos anys en els lots 4 i 5 (perquè es tracta d’un objecte que fa pocs anys
que s’ofereix al mercat) i de tres anys en la resta de lots en la impartició de formació de l’àmbit temàtic del lot al qual es
presenta. En el PCAP es detalla l’àmbit temàtic de cada lot que està cinculat a l’objecte de cada lot i, alhora, és
suficientment amplic com per respectar els principis d’igualtat, llirue concurrència, no discriminació i transparència.
13. Criteris d’adjudicació
A. Criteris d’adjudicació avaluables automàticament
1. El primer criteri avaluable de forma automàtica és l’oferta econòmica del preu hora d’impartició, amb un màxim
de 35 punts i ponderat de la manera següent:
S’atorgarà la màxima puntuació a la licitadora que formuli el preu més baix que sigui admissible, és a dir, que no sigui
anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitació i a la resta d’empreses licitadores la distribució de la
puntuació es farà aplicant la següent fórmula establerta per Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret
d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny:
Preu unitari màxim – oferta
---------------------------------------------------------------------- x Punts màxims = puntuació resultant
Preu unitari màxim – oferta més econòmica
L’oferta que no plantegi cap rebaixa del pressupost màxim de licitació serà valorada amb 0 punts. En el cas que cap
empresa realitzi una disminució percentual mínima respecte del pressupost màxim de licitació, serà atorgada a totes les
licitadores una puntuació corresponent a la meitat de la puntuació màxima.
En cas que existeixi discordança entre el valor numèric que s’ha d’incloure en la casella del Portal de Contractació
respecte del valor que s’ha d’especificar en el document adjunt de model d’oferta econòmica, prevaldrà l’import que consti
en el model d’oferta econòmica i, per tant, serà aquest el que es tindrà en compte per determinar els valors anormals o
desproporcionats, per determinar si excedeix o no la quantitat màxima, per l’aplicació de la fórmula, etc.
Seran considerades com a ofertes amb presumpció de contenir valors anormals o desproporcionats les que superin en
forma de baixa el percentatge del 10% de la mitjana aritmètica de les ofertes econòmiques integrants de les proposicions
admeses. En el cas d’una única licitadora, el percentatge serà del 15% respecte el pressupost net de licitació. Si el nombre
de licitadors és superior a 10, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es podrà prescindir de l’oferta més baixa i/o de l’oferta
més alta si hi ha un diferencial superior al 5% respecte de l’oferta immediatament consecutiva. Si el nombre de licitadors
és superior a 20, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es podran excloure una o les dues ofertes més cares i/o una o les
dues ofertes més baixes sempre i quan una amb l'altre o totes dues amb la que la segueix tinguin un diferencial superior
al 5%. Si diverses empreses vinculades (art. 42 del Codi de Comerç) presenten en una licitació cadascuna la seva
respectiva proposició, tan sols es té en compte pel càlcul d’anormalitat l’oferta més baixa d’entre les presentades per totes
aquestes empreses.
Si en l’oferta anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris de les persones treballadores considerats
en l’oferta són inferiors al que estableix el conveni sectorial d’aplicació, a l’efecte de verificar l’adequació de l’oferta als
costos salarials, es podrà requerir informe tècnic complementari de l’òrgan de representació de les persones treballadores
o d’una organització representativa del sector.
L’oferta serà exclosa si en el tràmit d’audiència de l’empresa licitadora que ha presentat una oferta qualificada
d’anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris de les persones que executaran el contracte
considerats en l’oferta són inferiors al que estableix el conveni sectorial d’aplicació.
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2. El segon criteri avaluable de forma automàtica amb un màxim de puntuació de 12 punts és l’experiència i la
titulació més enllà dels requisits de solvència de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte,
en virtut del previst a Apartat 9.5 Instrucció i 145.2.2n LCSP:
A. Per l’experiència en la impartició de formació vinculada amb l’àmbit temàtic de l’especialitat, d’acord amb el concepte
d’àmbit temàtic establert a l’apartat F5 del quadre característiques.
Les licitadores dels lots 4 i 5 obtindran:
➢ 6 punts quan l’experiència docent de la persona o persones que impartiran la formació sigui superior a 5 anys.
➢ 2,5 punts quan l’experiència docent de la persona o persones que impartiran la formació sigui entre 3 i 5 anys.
➢ 0 punts quan l’experiència docent de la persona o persones que impartiran la formació sigui superior a 2 i inferior
a 3 anys.
Les licitadores de la resta de lots obtindran:
➢ 6 punts quan l’experiència docent de la persona o persones que impartiran la formació sigui superior a 6 anys.
➢ 2,5 punts quan l’experiència docent de la persona o persones que impartiran la formació sigui entre 4 i 6 anys.
➢ 0 punts quan l’experiència docent de la persona o persones que impartiran la formació sigui superior a 3 i inferior
4 anys.
B. Per l’experiència laboral o professional en tasques relacionades amb l’àmbit temàtic de l’especialitat, d’acord amb el
concepte d’àmbit temàtic establert a l’apartat F5 del quadre característiques. Les licitadores obtindran:
➢ 4 punts quan l’experiència laboral o professional de la persona o persones que impartiran la formació sigui
superior a 5 anys.
➢ 2 punts quan l’experiència laboral o professional de la persona o persones que impartiran la formació sigui entre
3 i 5 anys.
➢ 1 punts quan l’experiència laboral o professional de la persona o persones que impartiran la formació sigui entre
2 i 3 anys.
➢ 0 punts quan l’experiència laboral o professional de la persona o persones que impartiran la formació sigui inferior
a 2 anys.
C. Pels estudis i titulacions superiors (formació professional superior o universitària) les licitadores obtindran:
➢ 2 punts quan la persona o persones que impartiran la formació disposen de titulació professional superior o
universitària relacionada amb l’àmbit temàtic de l’especialitat.
➢ 1 punt quan la persona o persones que impartiran la formació disposen de titulació professional superior o
universitària no relacionada amb l’àmbit temàtic de l’especialitat.
➢ 0 punts quan la persona o persones que impartiran la formació no disposen de titulació professional superior o
universitària.
Per valorar l’experiència i la formació, es tindrà en compte les de la persona que tingui un percentatge de dedicació global
en aquest projecte més alt, sempre que aquest sigui superior al 50% en cas que s’adscriguin dues persones o superior al
25% respecte qualsevol de la resta de persones adscrites en cas que se n’adscriguin més de dues. En cas que tots tinguin
un percentatge inferior als indicats anteriorment, que no s’indiqui el percentatge de dedicació o que s’indiqui
incorrectament aquest percentatge, es tindrà en compte tant l’experiència com la formació de la persona que tingui menor
experiència en impartició de formació.
Per tal de valorar aquest criteri cal presentar un quadre resum que reculli la següent informació: noms i cognoms de la
persona adscrita, tasques que realitzarà en aquest contracte (indicant el perfil professional) i percentatge de dedicació en
aquest contracte, d’acord amb el model previst a l’Annex 2 d’aquest plec, adjuntant també una fitxa professional
degudament complimentada per a cada persona adscrita a l’execució del contracte i signada conjuntament per la persona
representant de l’empresa licitadora i per la persona adscrita l’execució del contracte, d’acord amb el model que s’adjunta
a l’Annex 2, així com l’informe de la vida laboral de la persona adscrita. També cal adjuntar còpia dels estudis i titulacions
superiors. No es puntuarà l’experiència ni en formació ni laboral en cas de no adjuntar les fitxes de professionals
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degudament signades i els informes de vida laboral. No es puntuarà la titulació en cas de no adjuntar còpia del títol
acadèmic.
S’adverteix que Barcelona Activa podrà sol·licitar en qualsevol moment l’acreditació documental relativa a les persones i
no a l’empresa mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent quan el destinatari és una entitat del sector
públic o, quan el destinatari és un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest pel que fa a l’experiència. En
cas que demanada aquesta documentació acreditativa, la licitadora o contractista no la presenti o que en la presentada
es constati que a la fitxa professional hi ha informació falsa amb la intenció d’incrementar la puntuació en aquest criteri
d’adjudicació, la Mesa de Contractació podrà excloure la licitadora del procediment de licitació o, en cas que ja s’hagi
adjudicat i formalitzat el contracte, serà motiu de resolució per incompliment de la contractista, amb la conseqüent
possibilitat d’imposar les penalitats oportunes i/o de reclamar els danys i perjudicis causats.
3. El tercer criteri avaluable de forma automàtica amb un màxim de 3 punts és la paritat entre homes i dones en
l'equip de persones expertes adscrit a l'execució del contracte
➢ 3 punts quan la licitadora presenti un equip amb el 50% o més de dones.
➢ 2 punts quan la licitadora presenti un equip amb més d’un 35% de dones
➢ 1 punt quan la licitadora presenti un equip amb un 34% o menys de dones
➢ 0 punts quan la licitadora presenti un equip exclusivament integrat per homes o no indiqui el percentatge de
dones adscrites.
La documentació justificativa d'aquests criteris avaluables de forma automàtica s'ha d'incloure necessàriament i única al
Sobre electrònic C.
B. Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor
Els criteris vinculats a l’objecte del contracte que depenen d’un judici de valor i que serviran de base per a la seva
adjudicació tenen una puntuació màxima de 50 punts i seran ponderats de la manera següent:
i. Es valorarà la proposta d’activitats relacionades amb l’especialitat que presenta la licitadora,
fins a 19 punts. Els aspectes que es valoraran d’aquesta relació i la ponderació de cada un
d’aquests aspectes és la següent:
Les licitadores han de presentar una proposta de relació d’activitats relacionades amb l’especialitat, tant en format virtual
com presencial. En els lots 1 a 5 cal tenir en compte allò indicat en el plec de prescripcions tècniques. Aquesta proposta
ha d’incloure un llistat dels títols de les activitats, amb una descripció màxima de 4 línies per activitat, i una proposta de
relació / itinerari entre totes elles.
A.

Sobre si la relació d’activitats proposades respon als objectius i necessitats de l’especialitat:
➢ 5 punts quan la relació d’activitats proposades respon plenament als objectius i necessitats de
l’especialitat.
➢ 2’5 punts quan la relació d’activitats proposades respon parcialment als objectius i necessitats de
l’especialitat
➢ 1,5 punts quan la relació d’activitats proposades respon només a alguns objectius i necessitats de
l’especialitat i/o algunes activitats no encaixen plenament en l’especialitat.
➢ 0 punts quan cap o una part important de les activitats proposades no respon als objectius i necessitats
de l’especialitat.

B.

Sobre si la relació d’activitats proposades cobreix adequadament tot allò que inclou l’especialitat:
➢ 5 punts quan la licitadora ha presentat una relació d’activitats àmplia que cobreix totalment les
necessitats formatives de l’especialitat i aporta elements de valor afegit.
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➢ 2’5 punts quan la licitadora ha presentat una relació d’activitats que cobreix les necessitats formatives
de l’especialitat.
➢ 1’5 punts quan la licitadora ha presentat una relació d’activitats que cobreix parcialment les necessitats
formatives de l’especialitat. Queden àrees sense cobrir.
➢ 0 punts quan la licitadora ha presentat una relació d’activitats que no cobreix les necessitats formatives
més importants de l’especialitat.
C. Sobre si les activitats proposades són complementàries entre elles i poden configurar un itinerari:
➢ 4 punts quan les activitats són complementàries entre elles i es configuren plenament en clau d’itinerari.
➢ 2 punts quan la proposta inclou algunes activitats complementaries i es configuren parcialment en clau
d’itinerari.
➢ 1 punt quan la proposta inclou activitats complementaries però no es configuren explícitament en clau
d’itinerari.
➢ 0 punts quan les activitats no són complementàries entre elles i per tant no es configuren en clau
d’itinerari.
D. Sobre si la proposta d’activitats incorpora noves temàtiques que no s’han impartit en l’oferta existent:
➢ 5 punts quan es proposen 6 o més activitats que incorporen temes nous i aquests estan vinculats a
l’especialitat
➢ 2 punts quan es proposen entre 3 i 5 activitats que incorporen temes nous i aquests estan vinculats a
l’especialitat.
➢ 1 punt quan es proposen entre 1 i 2 activitats que incorporen temes nous i aquests estan vinculats a
l’especialitat.
➢ 0 punts quan no es proposen activitats que incorporen temes nous o els proposats no estan vinculats a
l’especialitat.
ii. Es valorarà la concreció dels objectius pedagògics de cada activitat i la identificació d’elements
diferencials, fins a 9 punts. Els aspectes que es valoraran d’aquests objectius i la ponderació
de cada un d’aquests aspectes és la següent:
Les licitadores han de presentar una relació d’objectius pedagògics de cada activitat i d’accions i/o orientacions per
continuar treballant de forma individualitzada més enllà de l’activitat. Aquesta proposta ha de tenir un màxim de 350
paraules.
A. Sobre si els objectius pedagògics són coherents a l’activitat:
➢ 5 punts quan es concreten de manera específica entre 3 i 5 objectius pedagògics i aquests són
coherents amb la temàtica de l’activitat.
➢ 2’5 punts quan es concreten de manera específica entre 1 i 2 objectius pedagògics coherents amb la
temàtica de l’activitat.
➢ 0 punts quan no es detallen els objectius específics de cada activitat o aquests no són coherents amb
la temàtica de l’activitat.
B. Sobre si la proposta d’accions i/o orientacions per assolir els objectius pedagògics va més enllà de la sessió
impartida.
➢ 4 punts quan s’especifiquen en la seva totalitat les orientacions i pla d’acció de l’alumne/a que permeti
el treball individualitzat després de la sessió.
➢ 2 punts quan es presenten algunes orientacions sense un pla d’acció i/o indicacions individuals
definides a partir de la sessió.
➢ 0 punts quan no es presenta cap tipus d’orientació ni pla d’acció o aquests no estan associats a la postactivitat.
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iii. Es valorarà la proposta metodològica i la proposta de nous formats formatius, fins a 12 punts.
Els aspectes que es valoraran d’aquesta proposta i la ponderació de cada un d’aquests
aspectes és la següent:
Les licitadores han de presentar una proposta metodològica i de nous formats formatius. Es demana que la licitadora
seleccioni una activitat i detalli els continguts i la proposta metodològica identificant els elements innovadors, sense
superar les 350 paraules. Així com una proposta de conferència o màster-class relacionada amb la especialitat, detallant
el perfil d’entrada, els objectius pedagògics, l’enfocament, el contingut, el format, la durada, sense superar les 350
paraules. I una proposta de disseny d’una activitat blended on s’especifiquin una sessió online i una presencial, sense
superar les 350 paraules.
A. Sobre si la metodologia incorpora pràctica:
➢ 2 punts quan la proposta metodològica és molt pràctica.
➢ 1 punts quan la proposta metodològica incorpora algun element pràctic.
➢ 0 punts quan la proposta no incorpora cap activitat pràctica.
B. Sobre si la proposta metodològica és innovadora:
➢ 2 punts quan es presenten nous formats formatius amb metodologies altament innovadores.
➢ 1 punts quan es presenten nous formats formatius amb metodologies poc innovadores.
➢ 0 punts quan no es detallen formats formatius i metodologies o aquestes no són innovadores.
C. Sobre si en la proposta s’incorporen activitats complementàries a l’oferta formativa regular (master-class, taules
rodones, conferències, hackatons, etcètera...):
➢ 2 punts si s’incorporen 3 o més activitats complementàries.
➢ 1 punts si s’incorporen 1 o 2 activitats complementàries.
➢ 0 punts quan no es proposa cap activitat complementària.
D. Sobre la coherència de les activitats complementàries del punt anterior:
➢ 2 punts si a la proposta d’activitats complementàries totes elles presenten de forma coherent un fil
conductor, una lògica temàtica o una varietat de formats diferents.
➢ 1 punts si a la proposta d’activitats complementàries algunes presenten de forma coherent un fil
conductor, una lògica temàtica o una varietat de formats diferents.
➢ 0 punts si la proposta d’activitats complementàries a l’oferta regular no presenta coherentment un fil
conductor, una lògica temàtica o una varietat de formats diferents.
E. Sobre la proposta d’una activitat que combina presencialitat i virutalitat (blended):
➢ 4 punts si a la proposta d’activitats es presenta una activitat amb contingut presencial i virtual, que
s’articula de forma integral amb una metodologia coherent.
➢ 2 punts si a la proposta d’activitats es presenta una activitat amb contingut presencial i virtual, que no
s’articula de forma integral amb una metodologia coherent.
➢ 0 punts si a la proposta d’activitats no es presenta una activitat blended o semi-presencial.
iv. Es valorarà el pla de contingències, així com les mesures de flexibilitat i capacitat
d’adaptabilitat als canvis que es puguin donar en la planificació trimestral de les activitats per
part de Barcelona Activa, fins a 10 punts. Els aspectes que es valoraran d’aquesta proposta i
la ponderació de cada un d’aquests aspectes és la següent:
Les licitadores han de presentar un pla de contingències i mesures de flexibilitat i capacitat d’adaptabilitat als canvis que
es puguin donar en la planificació trimestral de les activitats, tant virtuals com presencials, per part de Barcelona Activa.
En aquest document, també cal indicar el termini que ha de transcórrer des què Barcelona Activa programa l’activitat i la
licitadora pot iniciar-la. Aquest termini cal especificar-lo en dies naturals.
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A. Sobre el pla de contingències:
➢ 5 punts quan la licitadora presenta en la seva oferta un pla de contingència que permet garantir les
incidències que es puguin donar en les activitats contempla substitut/a o substituts/tes que disposen
d’experiència professional i docent en l’àmbit temàtic de l’especialitat.
➢ 2,5 punts quan la licitadora presenta en la seva oferta un pla de contingència però aquest no cobreix
totes les incidències que es puguin donar i/o les persones substitutes no disposen d’experiència
professional i docent en l’àmbit temàtic de l’especialitat.
➢ 0 punts quan la licitadora presenta en la seva oferta un pla de contingència que no respon al tipus de
contingències que es donen en la formació a Barcelona Activa o la licitadora no ha inclòs un pla de
contingència.
B. Sobre si hi ha capacitat d’adaptació a la planificació trimestral:
➢ 3 punts quan la licitadora presenta mesures i compromisos clars i detallats per adaptar-se a la
planificació trimestral que permeti garantir disponibilitat de persones expertes per cobrir els calendaris
que fixi Barcelona Activa.
➢ 1 punt quan la licitadora presenta mesures per adaptar-se a la planificació trimestral, però són poc
clares o no garanteixen disponibilitat de persones expertes per cobrir els calendaris que fixi Barcelona
Activa.
➢ 0 punts quan la licitadora no presenta mesures factibles per adaptar-se a la planificació.
C. Sobre el termini d’inici activitat proposat i si és acceptable:
➢ 2 punts quan la licitadora presenta un termini d’inici d’activitat inferior a 15 dies naturals des de la
comunicació dels serveis tècnics.
➢ 1 punts quan la licitadora presenta un termini d’inici d’activitat superior a 15 dies naturals i inferior a 25
dies naturals des de l’adjudicació.
➢ 0 punts quan la licitadora presenta un termini d’inici d’activitat igual o superior a 25 dies naturals. Aquest
termini en cap cas no podrà ser superior a 30 dies naturals, en cas contrari, la licitadora quedarà exclosa.
Per a la valoració d’aquests criteris les licitadores hauran de presentar, segons el model de l’Annex 2 i dintre del Sobre
electrònic B, una memòria tècnica acreditativa dels criteris esmentats per a la seva valoració, que contingui una explicació
detallada i ordenada dels aspectes a valorar en funció dels criteris d’adjudicació esmentats, que ocuparà com a màxim
de 30 pàgines. Les propostes que excedeixin aquesta extensió màxima de pàgines, únicament serà valorades fins a la
pàgina on s’assoleixi el límit marcat, per garantir el principi d’igualtat de tracte de les licitadores i no discriminació i
transparència d’acord amb l’article 1 i 132.1 de la LCSP.
La documentació justificativa d'aquests criteris avaluables mitjançant judicis de valor s'ha d'incloure necessàriament i
única en el Sobre electrònic B.
La Mesa exclourà totes les ofertes que no obtinguin un mínim de 25 punts en l’avaluació dels criteris vinculats a un judici
de valor.
C. Justificació dels criteris d’adjudicació
En tractar-se d’una prestació de caràcter intel·lectual, es garanteix que els criteris lligats a la qualitat representen més de
la meitat dels punts, en concret 65 punts:
- Criteris de judici de valor: 50 punts.
- Formació i experiència més enllà dels requisits de solvència del personal que executi el contracte: 12 punts. La
prestació objecte d’aquest contracte és de tipus intel·lectual, en què la qualitat de la seva execució depèn de manera
determinant de la valia professional de les persones encarregades d’executar-lo, és a dir, de les persones formadores.
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És per tot això que, d’acord amb la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Sala Cinquena) de 26 de
març de 2015 així com l’article 145.2 de l’LCSP, en aquests criteris de valoració es tenen en compte l’experiència i
la qualificació, mitjançant formació addicional, dels membres de l’equip adscrit. Tal i com s’ha especificat en els criteris
de solvència, l’experiència de les persones formadores és essencial per determinar la qualitat i eficiència del
contracte, atès que l’objecte del contracte és la impartició d’accions formatives. També cal advertir que es tracta
d’activitats formatives altament especialitzades i no generalistes, és a dir, qualsevol persona formadora no pot impartir
aquestes activitats formatives, sinó que, degut a la complexitat de les matèries, han de ser persones formadores
especialistes en l’àmbit temàtic de l’activitat formativa. A més, si han desenvolupat tasques professionals o laborals
sobre l’àmbit temàtic, atorgarà un plus de qualitat i practicitat a l’activitat formativa que aquest òrgan de contractació
considera postiu per a la seva valoració. En relació als estudis i titulacions superiors, es considera que, tot i no ser
imprescindible perquè una persona sense formació superior també pot impartir correctament la formació, dona unes
garanties de coneixement que són positives per la qualitat del servei i per això es valoren per a la seva adjudicació.
En relació a la ponderació, aquest criteri té una puntuació de 12 punts sobre 100, és a dir, té una poderació del 12%,
essent plenament proporcional a la importància d’aquest aspecte en la plasmació de la qualitat del servei, valorantse altres criteris de qualitat com els especificats en els criteris que depenen d’un judici de valor i no convertint-se
l’experiència en l’únic criteri de qualitat que es valora.
Paritat entre homes i dones: 3 punts. Barcelona Activa té dintre dels seus objectius estratègics la incorporació de la
perspectiva de gènere i de diversitat en totes les actuacions internes i externes. Es dona la circumstància de què el
equips formatius de les empreses guanyadores en anteriors processos de licitació d’especialitats de formació estable
tenen una baixa representació femenina, cosa que perjudica la diversitat. Per aquest motiu en aquesta licitació es
considera com a criteri de valoració la possibilitat de què les empreses licitadores comptin amb un equip amb paritat
de gènere o que garanteixin una mínima representació femenina entre les persones que impartiran les formacions.
En relació a la ponderació, aquest criteri té una puntuació de 3 punts sobre 100, és a dir, té una podenració del 3%,
no essent un element determinant per l’adjudicació, sinó que es valora tenint en compte la millora que suposa de
l’execució, però no afecta de forma significativa en la puntuació total.

Alhora, d’acord amb el previst a l’apartat 9.4 de la Instrucció per a l’aplicació de l’LCSP, es justifica en aquest punt que la
puntuació referida a criteris d’adjudicació que es ponderen mitjançant xifres o percentatges obtinguts a partir de l’aplicació
de fórmules és inferior al 60% de la puntuació total per raó que es tracta d’un contracte de caràcter intel·lectual on la
proposta d’activitats, els seus objectius i com es realitzaran aquestes són determinants per la bona qualitat del servei i es
tracta de conceptes no automatitzables.
En relació als criteris que depenen d’un judici de valor els que s’han considerat més eficients per la vinculació a la valoració
del projecte, són els que es relacionen amb la qualitat tècnica de les propostes presentades en els aspectes que
s'assenyalin en el plec de prescripcions tècniques. En concret, es valora:
- La proposta d’activitats relacionades amb l’especialitat. És un element clau per comprovar la qualitat del servei
formatiu ofert per la licitadora ja que és la que dona contingut a l’activitat, és per això que es valora amb 19 punts
sobre els 50, considerant-se un element clau per determinar que la licitadora té capacitat per relacionar les activitats
amb l’especialitat, l’adequació al format i als objectius i necessitats de Barcelona Activa.
- Els objectius pedagògics de cada activitat. També és un element important per comprovar els coneixements en
activitat formativa que té la licitadora i la seva adaptació a les activitats que són objecte del contracte. Aquest criteri
té una puntuació màxima de 9 punts, per tant, no es dona tanta importància com a la resta de criteris que depèn d’un
judici de valor perquè és un criteri més generalitsta.
- La proposta metodològica i la de nous formats formatius. És un criteri directament relacionat amb la incorporació
d’aspectes innovadors que permet a les licitadores donar un plus de qualitat i complementarietat molt important per
l’aplicació de noves formes de prestació del servei. Atès que Barcelona Activa vol promoure activitats d’aquests tipus,
es valora amb 12 sobre els 50 punts, essent el segon criteri més important entre els criteris que depenen d’un judici
de valor.
- El pla de contingències per respondre als canvis que es poden donar en la planificació de les activitats. Durant
l’execució del contracte es poden donar moltes incidències i canvis en les planificacions, és per això que es valora la
identificació d’aquestes incidències, així com la incporació de persones substitutes o altres aspectes d’adaptació de
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la licitadora amb la planificació trimestral, que demostren adaptabilitat així com un coneixement pràctic de les
licitadores en l’execució d’aquests tipus de serveis i que permeten garantir una resposta de qualitat i adequada. Es
valora aquest criteri amb 10 punts sobre 50.
D. Subrogació/Subcontractació
S’admet la subcontractació, a excepció de les tasques de direcció i coordinació de totes les prestacions que contempla el
servei atès que es consideren d’especial rellevància o característiques crítiques en l’execució del contracte, ja que la seva
subcontractació a terceres persones suposaria la pèrdua del contacte entre Barcelona Activa i la contractista amb la
conseqüent pèrdua de nivell de qualitat, alhora que podria suposar una cessió encoberta de les obligacions de la
contractista.
E. Pòlissa d’assegurança
Es requereix tenir contractada una pòlissa de responsabilitat civil, per import suficient per cobrir les responsabilitats de
qualsevol tipus que es puguin derivar de l’execució del contracte.
F. Garantia
Atès que es tracta d’un contracte a preus unitaris, l’empresa seleccionada amb la millor oferta haurà de constituir una
garantia definitiva consistent en el 5% de l’import de licitació (IVA exclòs) del lot adjudicat.
G. Termini de garantia
El termini de garantia coincidirà amb el termini d’execució del contracte, atès que no es tracta d’un servei que pugui
generar responsabilitats més enllà de la seva execució.
H. Període d’execució
La durada del contracte serà de dotze mesos comptadors a partir de la data següent a la de formalització del contracte,
que es preveu que sigui l’1 de juliol de 2022.
La durada del contracte es podrà prorrogar per acord de l’òrgan de contractació. La o les pròrrogues seran per períodes
màxims de dotze mesos. Atenent la previsió de l’article 29.2 LCSP, la pròrroga serà obligatòria per a l’empresa si l’avís
de pròrroga es comunica com a mínim amb dos mesos d’anticipació a la data de finalització del contracte o de la pròrroga
corresponent.
La durada total del contracte incloent les eventuals pròrrogues serà de cinc anys.
I.

Condicions especials d’execució i justificació

- Pla d’igualtat o mesures d’igualtat.
La contractista, en el termini de deu dies hàbils posteriors a la data de formalització del contracte, ha de presentar a
la persona responsable del contracte el Pla d’igualtat entre homes i dones que serà d’aplicació a les persones que
executin el contracte i, en el cas que no hi estigui legalment obligada (empreses amb plantilla inferior a 250 persones
treballadores) a l’elaboració d’aquest Pla, ha de presentar les mesures aplicables per assolir la igualtat de tracte i
d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit laboral, eliminar estereotips i fomentar una igualtat efectiva i real entre
dones i homes.
Si l’empresa motiva les raons per no poder aportar les mesures d’igualtat en el termini atorgat rebrà les indicacions,
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l’ajut i l’assessorament corresponent i se li concedirà un nou termini perquè aporti la informació de les pràctiques
requerides. L’incompliment d’aportació del Pla o de les mesures d’igualtat, després de rebre assessorament, suposarà
la imposició d’una sanció econòmica d’un 1% del preu del contracte, que s’incrementarà mensualment fins a un màxim
del 10% del preu.
En el Perfil de Contractant de BARCELONA ACTIVA SAU SPM es troba el Protocol elaborat per el Departament de
Transversalitat de Gènere-CIRD amb el procediment d’aplicació de les Clàusules Socials d’Igualtat de Gènere.
L’incompliment d’aquesta condició especial d’execució es tipifica com a falta molt greu.
- Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe.
L’empresa contractista ha de disposar d’un Pla amb les mesures per prevenir, evitar i eliminar l’assetjament sexual i
l’assetjament per raó de sexe, en relació amb el personal adscrit a l’execució del contracte. Aquestes mesures podran
consistir, com a mínim, en campanyes informatives que detallin què són conductes d’assetjament sexual o per raó de
sexe; accions formatives i la designació de persones de referència que vetllin per un espai de treball lliure de violències
masclistes o per orientació sexual o identitat de gènere.
En contractes en què la prestació va destinada a persones físiques, la contractista haurà d’aplicar mesures de
protecció específica dels professionals contra l’assetjament sexual i per raó de sexe que puguin patir per part de les
persones usuàries i també mesures de formació al personal per a detectar millor les situacions de violència masclista
o per orientació sexual o identitat de gènere que pateixen les persones usuàries finals.
En el termini de deu dies hàbils posteriors a la formalització del contracte, la contractista ha de lliurar a la persona
responsable del contracte el Pla amb les mesures en relació amb les persones treballadores que executen el contracte
que ha d’incloure les mesures per prevenir, evitar i eliminar l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe,
d’orientació o de gènere, en relació amb el personal adscrit a l’execució del contracte. Si l’empresa contractista justifica
la impossibilitat d’aportació del Pla o de les mesures, BARCELONA ACTIVA SAU SPM ha d’aportar el suport suficient
perquè pugui dissenyar i aplicar aquestes mesures concretes en el contracte.
L’empresa contractista, abans de la recepció del contracte, ha de lliurar a la persona responsable del contracte un
informe final sobre l’aplicació de les mesures.
En el Perfil de Contractant de BARCELONA ACTIVA SAU SPM es troba el Protocol elaborat per el Departament de
Transversalitat de Gènere-CIRD amb el procediment d’aplicació de les Clàusules Socials d’Igualtat de Gènere.
L’incompliment d’aquesta condició especial d’execució es tipifica com a falta molt greu.
- Mesures de conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal.
L’empresa contractista ha d’aportar, en el termini màxim de deu dies hàbils posteriors a la data de formalització del
contracte, un Pla o document amb mesures de conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal en
relació amb les persones ocupades en l’execució del contracte.
A títol d’exemple, algunes d’aquestes mesures econòmiques o assistencials que facilitin l’atenció de menors o
persones dependents; mesures laborals com la reducció de jornada, excedències, llicències o permisos de paternitat
o maternitat; flexibilització, adaptació o reassignació de serveis i horaris en funció de les necessitats de conciliació o
altres de similars.
L’empresa contractista, abans de la recepció del contracte, ha de lliurar a la persona responsable del contracte un
informe final sobre l’aplicació de les mesures.
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L’incompliment d’aquesta condició especial d’execució es tipifica com a falta molt greu.
J. Pagament de preu
El pagament del preu es realitzarà mitjançant la presentació de les factures de forma mensual i prèvia comprovació i
supervisió de les prestacions realitzades.
K. Modificació del contracte
Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en els articles 204, 205 i 290 de l’LCSP en les
condicions i requisits establerts legalment.
Atès que durant l’execució del contracte es poden donar moltes situacions que no queden cobertes amb l’actual dimensió
del contracte, és per això que també es pot modificar per:
- Ampliació o reducció dels serveis objecte del contracte per causes d’organització, necessitats i normal funcionament
de Barcelona Activa, fins a un màxim del 20%. Entre aquestes causes s’inclou la possibilitat de portar a terme la
modificació del contracte quan hi hagi un increment o disminució de la demanda de les activitats formatives
relacionades amb el lot.
- Situacions de retallada, contenció o modificació de la despesa per raons pressupostàries, fins a un màxim del 20%.
- Tal i com estableix la Disposició Addicional 33 LCSP en els contractes amb preus unitaris en cas que, dins de la
vigència del contracte, les necessitats reals siguin superiors a les estimades inicialment, es podrà modificar el mateix
en els termes que estableix l’article 204. La modificació es tramitarà abans que s’esgoti el pressupost màxim aprovat
inicialment.
L. Cessió
En aquest contracte s’admet la cessió, atès que no es tracta d’un contracte personalíssim.
M. Revisió de preus
D’acord amb la previsió de l’article 103 de la Llei de Contractes del Servei Públic, en aquest contracte no es podrà revisar
el preu durant la seva durada incloent les pròrrogues.
N. Règim de penalitats
No es preveu un règim de penalitats diferent de l’especificat en els model de plecs de clàusulesa administratives
particulars.
O. Tractament de dades de caràcter personal i sistemes d’informació
Existeixen fitxers a tractar que contenen dades de caràcter personal que incluen dades identificatives i dades
acadèmiques i professionals.
P. Responsable del contracte
La unitat encarregada del seguiment i execució és Direcció Operativa de Formació i Innovació i la persona responsable
del contracte és l’Iban Garcia Casals, Responsable de Serveis de Formació; tot i que durant l’execució del contracte es
poden designar altres responsables en funció del programa afectat.
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