Ajuntament de La Bisbal del Penedès
Expedient: 1701/2019
Procediment: contractacions
Assumpte: servei de formació
Tipus de document: memòria justificativa
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
1. Introducció
a) Antecedents
El Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal del Baix Penedès va engegar una
dinàmica de col·laboració territorial per tal de definir conjuntament una estratègia
d’actuació i desenvolupar accions conjuntes en matèria de desenvolupament econòmic
i ocupació. Fruit d’aquesta voluntat es va aprovar el Pla Estratègic de
desenvolupament econòmic i d’ocupació del Baix Penedès 2017-2022.
b) Justificació
De conformitat amb l’article 71 g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya els
Ajuntaments poden exercir activitats complementàries de les pròpies d’altres
administracions públiques i, en particular les relatives entre d’altres a l’ocupació i la
lluita contra l’atur.

2. Descripció de la situació actual
a) Marc institucional
El Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal del Baix Penedès va engegar una
dinàmica de col·laboració territorial per tal de definir conjuntament una estratègia
d’actuació i desenvolupar accions conjuntes en matèria de desenvolupament econòmic
i ocupació. Fruit d’aquesta voluntat es va aprovar el Pla Estratègic de
desenvolupament econòmic i d’ocupació del Baix Penedès 2017-2022, aprovat per
l’acord del consell d’alcaldes de data de 13 de setembre de 2017.
Posteriorment, per tal d’engegar algunes de les línies d’actuació previstes en el PE,
en data 13 de setembre de 2017, es va signar el protocol de col·laboració pel
desenvolupament d’un programa d’innovació en l’ocupació en el marc dels programes
innovadors i experimentals que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya
conjuntament amb la resta d’Ajuntaments de la comarca.
Per resolució del SOC, núm. expedient SOC031/18/00021, de 07 de desembre de
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Per dits motius, es fa necessari contractar aquest servei de formació a empreses amb
capacitat per realitzar-los, ja que l’Ajuntament no disposa dels mitjans personals
adequats. Actualment, a la plantilla, no hi ha cap persona que reuneixi els requisits
necessaris per poder prestar aquests serveis.

Ajuntament de La Bisbal del Penedès
2018, es concedeix a l’Ajuntament de Calafell, com entitat sol·licitant, una subvenció
de 137.150,00 euros per l’execució del projecte Xarxa d’Ocupació del Baix Penedès,
de la qual en són beneficiaris els Ajuntaments de: Calafell, El Vendrell, Cunit, La Bisbal
del Penedès, de L’Arboç, Santa Oliva i el Consell Comarcal del Baix Penedès.
Concretament, l’ajuntament de la Bisbal del Penedès, segons el projecte aprovat, té el
compromís d’intervenir en la realització del Subprojecte: Capacitació especialitzada,
curs de capacitació per manteniment d’instal·lacions d’electricitat. Lampisteria,
calefacció i climatització domèstiques, adreçat a 15 persones en situació d’atur entre 6
i 12 mesos, majors de 30 anys.
b) Marc normatiu
- L’article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, que
consagra el principi d’autonomia local en l’exercici de les seves activitats i serveis.
- L’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
- L’article 66 i 71 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
- La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), en
especial, els articles 63, 99 a 102, 116 a 117, 122, 124, 131 a 158, i les disposicions
addicionals 2ª, 3ª i 15a .
- El Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques,
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre.

La present memòria forma part del procediment per seleccionar el licitador a qui
s'adjudicarà el servei per impartir el curs de capacitació per manteniment
d’instal·lacions d’electricitat. Lampisteria, calefacció i climatització domèstiques. Aquest
servei comprèn la totalitat de les actuacions necessàries per a la correcta execució del
curs objecte de contractació .
El servei s’haurà de prestar sota la supervisió i control de l’òrgan de Secretaria
intervenció municipal o en qui aquest delegui, i sota l’autorització de la Regidoria
competent en matèria d’Ocupació.
Codi CPV Descripció núm. 80510000-2 Serveis de formació especialitzada
La tramitació d’aquest contracte és ordinària i l’adjudicació, per procediment obert,
previst i regulat als articles 155 a 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.
3. Objecte del contracte
L’objecte del contracte és la prestació en favor de l’Ajuntament de de La Bisbal del
Penedès el servei de formació per impartir el curs de capacitació , consistents en la
activitat didàctica de capacitacions transversals i activitat didàctica específica en
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- El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

Ajuntament de La Bisbal del Penedès
matèria per manteniment d’instal·lacions d’electricitat. Lampisteria, calefacció i
climatització domèstiques, el qual comprèn el següent pla de treball:
PLA DE TREBALL DE LES ACCIONS DE CAPACITACIÓ
1. Denominació de l’activitat de capacitació
Operari/a de manteniment d’instal·lacions d’electricitat. Lampisteria, calefacció i
climatització domèstiques
2. Entitat local promotora de l’activitat
L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, sota la coordinació dels tècnics de la Xarxa
d’Ocupació del Baix Penedès i supervisió de l’Ajuntament de Calafell.
3. Justificació i motivació de l’activitat
Les activitats relacionades amb la indústria tenen un pes considerable a la comarca
del Baix Penedès, tant des del punt de vista ocupacional com des de l’empresarial.
Després d’un període de caiguda generalitzada de l’ocupació, en els darrers temps
s’observa certa recuperació en el sector, de manera que és necessari impulsar
actuacions que ajudin a consolidar aquesta tendència a l’alça.
D’altra banda, les diferents entitats públiques de suport a l’ocupació estan detectant
una creixent demanda de perfils més especialitzats per part de les empreses del sector
idustrial del Baix Penedès. Aquesta demanda de major especialització en el perfil
professional requerit obliga a emprendre accions encaminades a adaptar els perfils
professionals de les persones en situació d’atur als perfils professionals demandats
per les empreses per tal d’incrementar la seva ocupabilitat.

L’objectiu general d’aquest curs és dotar als alumnes de competències necessàries
per poder treballar
d’Operari/a de manteniment d’instal·lacions d’electricitat.
Lampisteria, calefacció i climatització domèstiques.
5. Objectius específics
Aquesta acció pretén capacitar els assistents en les següents tasques:
- Identificar els principis bàsics de l'electricitat
- Descriure els processos de producció d'electricitat
- Interpretar la normativa i els sistemes de distribució elèctrica
- Localitzar avaries
- Realitzar operacions bàsiques de muntatge i manteniment de quadres elèctrics
- Realitzar la instal·lació de canonades, preparant, tallant i unint tubs per a la
conducció d'aigua i desguassos
- Realitzar operacions bàsiques d'instal·lació i manteniment d'aparells sanitaris,
radiadors i aparells de climatització d'ús domèstic.
- Realitzar la instal·lació de canonades, preparant, tallant i unint tubs per a la
conducció d'aigua i desguassos
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4. Objectiu general

Ajuntament de La Bisbal del Penedès
- Realitzar operacions bàsiques d'instal·lació i manteniment d'aparells sanitaris,
radiadors i aparells de climatització d'ús domèstic.
6. Tipologia dels beneficiaris i col·lectius prioritaris
El col·lectiu serà de persones en situació d’atur, especialment persones majors de 30
anys i que fa entre 6 i 12 mesos que estan en situació d’atur.
7. Descripció de les actuacions d’informació, orientació i assessorament,
previstes per sensibilitzar a les persones participants sobre el valor de la
capacitació
El valor més destacable d’aquest acció és que es treballa coordinadament des de tots
els dispositius: orientació, formació i prospecció de tots els territoris que participen en
el projecte.
Així quan una persona arribi a qualsevol servei de les entitats participants l’informem
de tot el programa amb global. Seguidament aquesta persona passarà pels dispositiu
d’orientació i des d’aquí es realitza una tasca de definició del “pla de treball” individual.
En aquest Pla de treball se’l pot derivar si es creu convenient a les accions de
capacitació que contempla aquest projecte.
8. Nombre aproximat de participants
15 persones

Total hores lectives: 120 hores
Formació teòrica: 120 hores
Formació teòrica específica: 100 hores
Formació teòrica transversal: 20 hores totals
PNLE (pràctiques no laborals a les empreses): 40h
9. Descripció de l’activitat
A.- Aprenentatges transversals
Activitat didàctica AT1: Recerca de Feina
1. Qualitats necessàries per a la recerca activa de feina
2. Principals claus de la recerca de feina.
3. Característiques del Currículum Vitae
4. La carta de presentació i la auto candidatura
5. La sol·licitud de treball.
6. L’entrevista de selecció de personal
7. Tipus de contractes i organismes de treball
Activitat didàctica AT2: Igualtat d’oportunitats
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9. Nombre total d’hores de capacitació

Ajuntament de La Bisbal del Penedès
1. Legislació
2. Igualtat d’oportunitats a les empreses
Activitat didàctica AT3: Medi Ambient
1. Conceptes bàsics: medi ambient, canvi climàtic, desenvolupament sostenible.
2. Bones pràctiques ambientals en l’activitat professional, objecte de la formació.
B.- Aprenentatges específics
Activitat didàctica AE1: Instal·lació i manteniment elèctric
1. Fonaments d’electricitat
2. Representació gràfica i aparells de mesura en les instal·lacions elèctriques
3. Instal·lacions elèctriques bàsiques
4. Prevenció de riscos laborals
Activitat didàctica AE2: Instal·lació i manteniment de lampisteria
1. Instal·lació de canonades
– Replanteig i preparació de canonades.
– Manipulació i acoblament de canonades
– Prevenció de riscos laborals
Activitat didàctica AE3: Instal·lació i posada en marxa d'aparells de calefacció i
climatització d'ús domèstic

C. Descripció de la metodologia formativa
S'utilitzaran en totes les activitats didàctiques metodologies de simulació.
D. PNLE pràctiques no laborals a les empreses
D.1 Sistema de direcció i verificació del tutor de l’empresa
S’establirà un tutor o tutora de pràctiques. Aquesta persona ha d’acreditar experiència
en acollida d’alumnes en pràctiques. Aquest tutor/a signarà, al final de les pràctiques,
un document de valoració del participant.
D.2 Sistema que utilitzarà el tutor per a la transmissió de coneixements, actituds,
entre d’altres de la persona participant.
El model teòric de referència per tal de desenvolupar la PNLE, és l’Aprenentatge
Productiu, a continuació passem a detallar en què consisteix:
L’Aprenentatge Productiu és un tipus d’aprenentatge basat en l’activitat productiva en
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1. Instal·lació i manteniment d'aparells sanitaris d'ús domèstic
2. Instal·lació i posada en marxa d'aparells de calefacció i climatització d'ús domèstic
3. Prevenció de riscos, seguretat laboral i mediambiental en la instal·lació de
canonades i aparells

Ajuntament de La Bisbal del Penedès
“situacions socials serioses”, un aprenentatge que esdevé gràcies a l’experiència i a la
possibilitat de ser capaç d’aconseguir alguna cosa important, tant per a un mateix com
per a l’entorn.
L’Aprenentatge Productiu comença amb l’activitat, i l’aprenentatge és un producte
aconseguit gràcies a l’experiència de l’activitat productiva. En aquest procés les
persones que es formen compten amb el suport de professionals de l’àmbit formatiu i
tècnic -professional que les ajuden a progressar.
La part central de la filosofia de l’aprenentatge productiu radica en la intenció de re
introduir la “finalitat” dins del procés d’aprenentatge, permetent d’aquesta manera que
l’aprenentatge esdevingui novament de qualitat. Només així les persones que
participen en el procés d’aprenentatge poden decidir si la relació entre els mitjans i la
finalitat que es persegueix és acceptable per a ells.
En L’Aprenentatge Productiu són les persones participants de l’acció formativa qui
decideixen implicar- se en “l’activitat com a situació de la vida real” i és en aquest
context que reconeixen la necessitat dels mitjans. En contraposició al sistema
tradicional, l’aprenentatge dels mitjans és la finalitat en sí mateixa. Mitjançant
l’Aprenentatge Productiu, les persones es converteixen en persones actives en camps
que son equiparables a situacions de vida professional.
L’Aprenentatge Productiu emfatitza el caràcter participatiu de les activitats productives.
Una activitat pot fomentar la participació de maneres diferents (gràcies a una
necessitat marcada com ara la de desenvolupar un projecte específic, o bé gràcies a la
seva forma organitzativa, com ara la de treball en equip).

L’Aula d’ Autoaprenentatge (Learnshop) actua de pont entre l’aprenentatge pràctic i
teòric, entre l’aprenentatge de grup i l’aprenentatge individual. Fins a cert punt és una
pràctica de laboratori, un lloc on les preguntes i els temes que sorgeixen com a resultat
de l’activitat pràctica poden ser definits.
Aquesta metodologia s’allunya de la metodologia d’ensenyament -aprenentatge
tradicional, aportant un caràcter innovador a la formació de caràcter ocupacional.
E. Durada prevista de les practiques
Les pràctiques es duran a terme dins el curs. Tindran una durada de 40 hores.
F. Horari de l’acció de capacitació
El horari de l’acció de capacitació es de mati dins les franges horàries de 9 a 14 hores,
de dilluns a divendres, amb possibles variacions segons les necessitats detectades
abans, o durant l’acció.
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Aquest tipus d’aprenentatge es pot desenvolupar tant en un taller com a l’anomenada
Aula d’ Autoaprenentatge (Learnshop). De la mateixa manera que un taller és un lloc
on es treballa, un “Learnshop” és un lloc on s’aprèn, un lloc on la persona aprèn i actua
de manera productiva, tal i com succeeix en un taller. Això és el que distingeix aquest
lloc d’una aula convencional.

Ajuntament de La Bisbal del Penedès
El temps addicional necessari per realitzar les activitats i els recursos associats a la
prestació de l’activitat de capacitació , tals com transport fins el lloc d’ impartició de
l’acció, la coordinació amb el Departament de Treball o altres serveis d’Ocupació
Comarcals, supervisió,... aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària.
G. Calendari d’execució
A partir de l’adjudicació del contractes
H. Dades de l’espai on es desenvoluparà l’acció formativa
Centre Municipal de Cultura, Plaça Major, 11-13 i aula de formació de l’Hotel d’entitats
I. Recursos humans necessaris amb descripció de tasques
Tutories individuals
Perfil professional: pedagog/a, psicòleg/a, psicopedagog/a, empresarials-econòmics,
tècnics en logística, amb experiència en docència de més de 250 hores.
Tasques a realitzar:

Formació teòric -pràctica
Perfils professionals: formadors i/o experts docents de les diferents àrees proposades.
Tasques a realitzar :
- Impartició dels mòduls
Gestió:
Perfil professional: Personal tècnic especialitzat en formació
Tasques a realitzar :
- Gestió del projecte formatiu
J. Recursos materials
- 1 aula polivalent.
- 1 despatx per fer l’assessorament individual
- Material fungible
- Material didàctic
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- Definir conjuntament amb el participant les mancances i les necessitats formatives.
- Establir els aprenentatges més idonis per aconseguir els propòsits.
- Seguiment mitjançant l’anàlisi de les diferents situacions en les que es va trobant el
participant i la resolució de problemes i dubtes.
- Orientació professional i desenvolupament personal i social del participant.
- Afavorir la iniciativa personal.
- Afavorir l’autonomia
- Afavorir la col·laboració i l’empatia amb l’entorn.

Ajuntament de La Bisbal del Penedès
K. Resultats esperats
- Millora de la inserció o reinserció laborals
-Afavorir la competitivitat de les empreses, proporcionant a persones treballadores
qualificades.
-A nivell d’inserció laboral/professional, tenint en compte la difícil situació del mercat de
treball actual, podem fixar l’objectiu d’assolir un grau d’inserció del 50%.
L. Sistema d’avaluació
-Seguiment diari/signatura d’assistència diària dels aprenentatges integrats
-Avaluacions del/la tutor/a
-Autoavaluacions de les persones
4. Anàlisi econòmica
a. Valor estimat
Concepte

Cost total (Preus exempts d’IVA)

Impartició, docència
Material
Total

12.000€
5.400€
17.400€

El preu del contracte ascendeix a 17.400,00€ exempt IVA

Aquesta contractació és anticipada, en el pressupost de l’exercici 2020 s’ha dotat
l’aplicació pressupostària 241.22706 Treballs realitzats per altres empreses per import
de 8.000€. Com l’acció de capacitació està dotada d’una subvenció del SOC per
l’execució del projecte Xarxa d’Ocupació del Baix Penedès, de la qual en són
beneficiaris els Ajuntaments de: Calafell, El Vendrell, Cunit, La Bisbal del Penedès, de
L’Arboç, Santa Oliva i el Consell Comarcal del Baix Penedès, en concret aquesta acció
està subvencionada per l’import de 13.050€. S’haurà de realitzar una modificació de
crèdit de generació de despeses per ingressos en el pressupost 2020.
4. Anàlisi del procediment
a) Justificació del procediment
Atès que es tracta d’un contracte de serveis i el seu valor estimat és inferior a
200.000,00 €, el procediment de contractació adient és l’obert. No està subjecte a
regulació harmonitzada.
La forma d’adjudicació del contracte serà el procediment obert simplificat, en el qual
tota empresa interessada podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota
negociació dels termes del contracte amb els licitadors.
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b. Finançament

Ajuntament de La Bisbal del Penedès
L’adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació
sobre la base de la millor relació qualitat-preu de conformitat amb el que s’haurà
d’establir en els plecs de clàusules administratives particulars.
b) Qualificació del contracte
Segons les normes de dret administratiu que li són d’aplicació i tenint en compte que
l’objecte del contracte és d’una activitat de formació d’Operari/a de manteniment
d’instal·lacions d’electricitat. Lampisteria, calefacció i climatització domèstiques. La
qualificació del contracte és de serveis Codi CPV Descripció núm. 80510000-2 Serveis
de formació especialitzada.
c) Anàlisi d'execució per lots
Per la seva naturalesa, no hi ha fraccionament en lots.
d) Durada
La durada del contracte serà de 4 mesos des de l’inici de les classes fins a la seva
finalització, sumant un total de 120 hores lectives distribuïbles en jornades de com a
mínim 4 hores diàries i de 40 hores de pràctiques.
7. Conclusions
a) Contractació d’una activitat de formació d’Operari/a de manteniment d’instal·lacions
d’electricitat. Lampisteria, calefacció i climatització domèstiques.

c) La qualificació del contracte és de serveis Codi CPV Descripció núm. 80510000-2
Serveis de formació especialitzada
d) El contracte tindrà una durada de 6 setmanes des de l’inici de les classes fins a la
seva finalització
e) El contracte no és divideix en lots
f) El valor estimat del contracte és de 17.400€ (IVA exempt).

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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b) El procediment de contractació és l’obert simplificat.

