ADREÇAT AL SERVEI DE CONTRACTACIÓ I COMPRES
DEL SERVEI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
DATA:26/07/2019
INFORME JUSTIFICATIU D’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE SERVEIS
PER A LA IMPARTICIÓ DE DOCÈNCIA EN EL MARC DELS PLANS D’OCUPACIÓ
MUNICIPALS 2019

Aquest expedient s’empara en la 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 del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.



Denominació abreviada: Plans d’Ocupació Municipals 2019 – Formació
Accions formatives:
o 2 edicions del curs Habilitats de comunicació (50 hores).
o 2 edicions del curs Eines Google (30 hores).
o 1 edició del curs Intel·ligència emocional i resolució de conflictes (30
hores).

Exposició de necessitats i justificació de la contractació
En data 30 d’octubre de 2018, el Ple de l'Ajuntament de Granollers va aprovar el
Pressupost de l’exercici 2019, que inclou la dotació de crèdit necessari per contractar i
formar persones aturades per realitzar serveis de caràcter públic i interès general de
competència municipal (Plans d’Ocupació Municipals 2019).
Entre les accions que l'Ajuntament de Granollers posa en funcionament en el marc
d’aquests Plans d’Ocupació Municipals 2019 es troba la realització d’accions de formació
adreçades a les persones contractades. L’objectiu d’aquestes accions formatives és la
millora en l’ocupabilitat dels participants, per tal d’incrementar les seves possibilitats
d’inserció laboral, un cop finalitzada la seva participació en els plans d’ocupació.
Del total del pressupost aprovat per als Plans d’ocupació Municipals 2019, resten
disponibles 24.9450,00 euros destinats a la impartició d’accions formatives a les persones
contractades.
La formació professionalitzadora a oferir als treballadors contractats en el marc dels plans
d’ocupació ha de complir els següents requisits:
Ser realitzada durant el contracte de treball i dins l'horari laboral.


Estar vinculada a les tasques que desenvolupen en el seu lloc de treball .



Realitzar-se en instal·lacions municipals i/o en centres i entitats de formació, per
impartir l’especialitat prevista.

Tenint en compte els esmentats requisits i els perfils professionals de les persones
contractades, el Servei de Promoció Econòmica ha previst oferir a als participants contractats
en el marc del programa, les següents formacions:
-

2 Edicions del curs Eines Google, de 30 hores de durada, adreçat a 17 persones de
perfils administratiu i tècnic.

-

2 Edicions del curs Habilitats de comunicació, de 50 hores de durada, adreçat a un
total de 24 persones de perfil administratiu, tècnic, conserges i agents cívics.

-

1 Edició del curs Intel·ligència emocional i resolució de conflictes, de 30 hores de
durada, adreçat a 7 persones, de perfil conserge i agents cívics.

Objecte del contracte
La impartició presencial d’accions de formació adreçades al personal contractat en el marc
dels Plans d’Ocupació Municipals 2019, així com la gestió documental de les mateixes (llistats
d’assistència, qüestionaris d’avaluació, actes d’avaluació, emissió de diplomes, etc.).
Les accions formatives estan dirigides a un màxim de 28 alumnes i, al pertànyer a
especialitats formatives diferents i independents, s’han dividit en diferents lots. Els licitadors
poden optar a presentar oferta per a un o més lots, sense que s’estableixi un límit màxim de
lots al que es pot presentar.
Per tant, l’objecte del contracte es divideix en els següents lots:
NUM. DE LOT

LOT 1

ACCIÓ
FORMATIVA

HORES

ALUMNES

50 hores

12

2

Eines Google

30 hores

8-9

2

Intel·ligència
emocional

30 hores

7

1

Habilitats
comunicació

de

EDICIONS

LOT 2

LOT 3

Justificació de l’elecció del procediment de licitació
Atesa la insuficiència de mitjans propis per a la realització d’aquesta acció formativa, es fa
necessari contractar aquest servei de manera externa a un centre formatiu i/o formador extern
especialitzat en les formacions a impartir.

Es considera adient procedir a la licitació mitjançant procediment obert sumari, segon l’article
159.6 de la 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 del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Justificació de la decisió de dividir en lots
Per aquest contracte es preveu la divisió en lots, pel fet que l’objecte del contracte és la
impartició d’ especialitats formatives diferents i independents i la gestió documental de les
mateixes.
Els licitadors poden optar a presentar oferta per a un o més lots, sense que s’estableixi un
límit màxim de lots al que es pot presentar.
Pressupost base de la licitació
El preu màxim del contracte és de 24.950,00 euros, distribuïts en els diferents lots de la
següent forma:

FORMACIO
REALITZAR

PREU/HORA/
CURS

DURADA
MÒDULS

ALUMNES/GRUP

EDICIONS

PREU
EDICIÓ

IMPORT*

LOT 1:
Habilitats
comunicació

125,00 €

50 H

12

2

6.250,00 €

12.500,00 €

LOT 2:
Eines google

145,00 €

30 H

8

2

4.350,00 €

8.700,00 €

LOT 3:
Intel. Emocional i
resolució
conflictes

125,00 €

30 H

7

1

3.750,00 €

3.750,00 €

TOTAL

A

24.950,00 €

(*) Els imports econòmics s’han realitzat seguint la formula: preu hora (en euros) multiplicat
pel nombre d'hores de l'acció de formació.
Al tractar-se l’objecte del contracte de serveis de formació, estan exempts d’IVA d’acord amb
l’article 20.1.9 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.
Aquest pressupost inclou la totalitat de l’objecte que integra el contracte/lots i els costos que li
son imputables. En aquest sentit, el preu de licitació inclou com a costos directes els costos
salarials i de seguretat social dels docents que impartiran l’acció formativa, en base a les
retribucions segons conveni col·lectiu de referència i els materials didàctics pels participants, i
com a costos indirectes les despeses de gestió i el benefici empresari.

El conveni col·lectiu de referència és Conveni col·lectiu d’ensenyament i formació no reglat (codi
de conveni n.º 99008825011994) i la categoria laboral que correspon es la de Professor Titular.

FORMACIO A REALITZAR
LOT 1:Habilitats
comunicació

Import Total
Despeses directes
Despeses indirectes

LOT 2: Eines google

LOT 3: Intel. Emocional i
resolució conflictes

12.500,00 €

8.700,00 €

3.750,00 €

10.625,00 €
1.875,00 €

7.395,00 €
1.305,00 €

3.187,50 €
562,50 €

Partides pressupostàries i conceptes
El cost d’aquest contracte es finançarà al 100% a càrrec de la partida pressupostària
habilitada per a la formació vinculada als Plans d’Ocupació Municipal 2019 de l’Ajuntament de
Granollers, (J2300/24126/22707).
Durada del contracte i possibles pròrrogues
El termini d’impartició de les diferents accions formatives formatives és el següent:
NUM. DE LOT

LOT 1

LOT 2

ACCIÓ FORMATIVA

Habilitats de comunicació

Termini
d’execució
de
les
accions
Entre el 7/10/2019 i el 15/11/2019,
1a edició
Abans del 18 de març, 2a edició

Eines Google

Entre el 07/10/2019 i el 15/11/2019

Intel·ligència emocional

Abans del 18 de març de 2020

LOT 3

Criteris de valoració del contracte
Al realitzar-se la licitació mitjançant procediment obert sumari, tots els criteris seran
automàtics:

A) Preu: El preu de licitació es fixa en €/ hora, (IVA exempt),de la següent forma:

FORMACIO A REALITZAR

PREU/HORA

DURADA
MÒDULS

EDICIONS

PREU
EDICIÓ

IMPORT
TOTAL

LOT 1:
Habilitats comunicació

125,00 €

50 H

2

6.250,00 €

12.500,00 €

LOT 2:
Eines google

145,00 €

30 H

2

4.350,00 €

8.700,00 €

LOT 3:
Intel. Emocional i resolució
conflictes

125,00 €

30 H

1

3.750,00 €

3.750,00 €
24.950,00 €

TOTAL

Per a la millor oferta respecte del tipus de licitació s’atorgarà un màxim de 40 punts.
Fórmula: P=20x(OM/OF)
On
P:puntuació obtinguda
OM: oferta més baixa
OF: oferta licitador
B) Altres criteris automàtics: S’atorgaran punts en funció de l’experiència i formació acreditada
dels docents que impartiran l’acció formativa, amb un màxim de 60 punts, amb l’objectiu de
garantir una qualitat en la impartició de la docència.
FONAMENTS DE DRET


Article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel
que fa la qualificació del contracte de serveis.



Articles 28,116 i 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, pel que fa a la necessitat i justificació de la contractació a realitzar.



Article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel
que fa a la designació del responsable del contracte.



Article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel
que fa a la divisió per lots.



Article 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel
que fa a l'aprovació de l'expedient de contractació.



Articles 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
pel que fa a les prescripcions a aplicar en el procediment

Per tot això,
PROPOSO:
Primer.- Iniciar l'expedient licitatori per a la contractació del servei d’impartició d’accions
formatives, en el marc dels Plans d’Ocupació Municipals 2019, mitjançant procediment sumari
i tramitació ordinària, d'acord amb els fets i fonaments de dret invocats, amb efectes des de la
formalització del contracte, amb possibilitat de pròrroga per un any; i amb un import màxim en
període executiu de 24.950,00 euros, pressupost net, exempt d’IVA al tractar-se l’objecte del
contracte de serveis de formació, i distribuïts en lots, d’acord amb l’article 20.1.9 de la Llei
37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.

Segon.- Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives i de Prescripcions Tècniques
Particulars que han de regir el contracte i el seu procés d'adjudicació mitjançant procediment
sumari i tramitació ordinària.
Tercer.- Designar com a responsable a Jordi Táboas Suárez, d'acord amb l'article 62 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

A Granollers, 29 de juliol de 2019
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