R/N: UR/CP00034 UR-2022-58

Informe justificatiu
Expedient

UR-2022-58

Unitat
promotora

Secretaria General del Consell Interuniversitari de Catalunya

Procediment

Obert simplificat

Objecte

Serveis d'enregistrament i de tractament de dades relatives a les proves
d'accés i a la preinscripció a la universitat, corresponents a l'any 2022

Modalitat

Tipus

Import base €
Pressupost licitació

39.798,00

Valor estimat

43.777,80

Termini d'execució

Contracte Públic

Serveis

IVA €

Import amb IVA €

8.357,58 (21%)
-

48.155,58
-

8 Mesos

Justificació de la necessitat de contractar
El servei d’enregistrament i tractament de dades dels estudiants que realitzen les proves
d’accés o formalitzen la preinscripció per accedir a la universitat requereix d’un seguit de
tasques auxiliars que s’han de dur a terme en unes dates molt concretes per possibilitar
l’admissió d’aquests estudiants a l’ensenyament superior.
Aquestes tasques són bàsicament les següents:
a) En relació amb les proves d’accés dels estudiants:
 Introducció i gravació de les notes de les proves d’accés o de proves d’aptitud a
l’aplicatiu informàtic mitjançant lectors de codi de barres.
 Cerca dels exàmens de revisió per a la seva correcció i introducció de les notes
corregides.
 Validació de qualificacions de notes de batxillerat.
 Cerca d’exàmens de diverses matèries per realitzar estadístiques i introduir la
informació.
b) En relació amb el procés de preinscripció universitària:
 Introducció i gravació de les dades acadèmiques dels estudiants que fan la
preinscripció.
 Verificació de la correcta introducció d´aquestes dades.
 Ordenació dels expedients dels alumnes.
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Arxiu d´aquests expedients.

Per dur a terme aquestes tasques no es disposa de mitjans adequats i suficients, malgrat que
l’Administració també ha ampliat els mitjans a través del corresponent acord de Govern, per
la qual cosa cal encarregar aquestes tasques a una empresa externa.
Malgrat que les prestacions de l’empresa contractista s’emmarquen en dos processos
diferents, en atenció a l’import relativament reduït del contracte i que igualment aquests
processos es troben plenament interrelacionats, per tal de poder garantir una prestació
satisfactòria i coordinada, no es proposa la divisió per lots.
Determinació del preu del contracte, pressupost de licitació i valor estimat del contracte
El sistema de determinació del preu és el de preus unitaris a partir del preu/hora del personal
auxiliar encarregat de les tasques objecte de la prestació.
El preu de sortida de l’esmentat preu unitari s’ha establert en 22,11 euros/hora, IVA exclòs, i
en 26,75 euros/ hora IVA inclòs, calculat a partir dels costos directes i indirectes en què
s’incorre per dur a terme la prestació, les despeses generals calculades en un 13%, i el
benefici industrial calculat en un 6%. Per tal de calcular els costos directes i indirectes s’ha
tingut en compte bàsicament els costos salarials a establir de conformitat amb el conveni
col·lectiu de treball sectorial d'oficines i despatxos de Catalunya actualment vigent així com el
conveni col·lectiu d’empreses de consultoria i estudis de mercat i d’opinió, sens perjudici de
l’aplicació per part de l’empresa del conveni col·lectiu sectorial que sigui més específic per
l’activitat que du a terme.
En concret per establir el preu unitari de referència s’ha partit, del cost laboral dels perfils de
treball del grup EI, operador d’ordinador pel conveni d’oficines i despatxos i els grups AI i DI,
coordinador i administratiu, pel conveni de consultoria i estudis de mercat i d’ opinió, tenint en
compte l’increment anual de l’IPC així com la jornada laboral establerta en el conveni
esmentat, obtenint el següent desglossament:
Costos directes
(treballadors introducció dades)
Costos indirectes
(Coordinació i Administració)
Despeses generals (13%)
Benefici industrial (6%)
TOTAL

14,15
3,76
2,87
1,33
22,11

Per calcular el pressupost màxim de licitació s’ha multiplicat aquest preu unitari per la previsió
d’hores assignades al contracte, 1.800, fent un import total de 39.798,00 euros, IVA exclòs;
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48.155,58 euros, IVA inclòs. En cas que hi hagi baixa en el preu unitari del contracte el
nombre d’hores indicat es pot incrementar fins el màxim de despesa indicada.
El valor estimat del contracte s’obté afegint al pressupost una possible modificació prevista
per increment de les necessitats del servei fins a un 10% del total d’hores previstes; és a dir
és preveu la modificació d’incrementar fins a 180 hores que al preu unitari abans esmentat fan
un total de 3.979,80 euros, IVA exclòs. En conseqüència, el valor estimat del contracte que
en resulta és de 43.777,80 €.
Proposta d’utilització de procediment de contractació
En atenció al valor estimat del contracte, d’acord amb l’establert a l’article 159 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), es proposa un procediment
obert simplificat,.
Criteris d’adjudicació
Es proposa com a criteris d’adjudicació una combinació de criteris subjectius i objectius per
aplicació de fórmules en una proporció de 25% / 75% respectivament. Els criteris objectius
són únicament el preu. Pel que fa als criteris a valorar mitjançant un judici de valor es preveu
una combinació d’aspectes d’execució, metodològics, organitzatius i de control de la qualitat.
Pel que fa als criteris de temeritat, es proposa tenir-los en compte en referència als criteris
subjectius i als criteris objectius en la proporció que s’indica al plec de clàusules d’aquest
contracte.
Solvència i/o classificació exigida
1. SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA: La justificació d’aquesta solvència s’haurà
d’acreditar pels dos mitjans següents (s’han de complir els dos requisits), d'acord amb el que
preveu l'article 87 LCSP:


Declaració responsable signada pel representant de l’empresa relativa al volum global
de negocis referida als tres darrers anys disponibles, en funció de la data de constitució
o de l’inici d’activitats. En concret, es requereix un volum de facturació en l’exercici de
major volum de negoci dels últims tres anys de, com a mínim, el pressupost màxim de
licitació, IVA exclòs, segons lot.



Patrimoni net al tancament de l’últim exercici econòmic per al que estigui vençuda
l’obligació d’aprovació dels comptes anuals i que no sigui negatiu, amb la
documentació comptable fefaent.
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A les empreses que, per una raó vàlida, no estiguin en condicions de presentar les referències
sol·licitades per acreditar la seva solvència econòmica i financera, se les autoritzarà a
acreditar-la per mitjà de qualsevol altre document que l’òrgan de contractació consideri
apropiat.
2. SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL: Aquesta solvència haurà de justificar-se pels
mitjans següents, d'acord amb el que preveu l'article 90 LCSP:
La solvència tècnica o professional de l'empresari s’haurà de justificar per mitjà d’una relació
dels principals serveis o treballs efectuats durant els darrers tres anys, que inclogui import,
dates i beneficiaris públics o privats dels mateixos, que permeti comprovar una experiència
suficient en treballs de característiques similars, acreditats tal i com s’indica a l’article 90
LSCP, i que com a mínim l’any de major execució suposin el 70% del pressupost màxim de
licitació, IVA exclòs, segons lot.
Per empreses de nova creació, enteses com aquelles que tenen una antiguitat inferior a 5
anys, sens perjudici dels mitjans personals o materials que s’indiquin en el plec de
prescripcions tècniques, únicament caldrà aportar una indicació del personal tècnic, integrat o
no en l’empresa, de què es disposi per a l’execució del contracte.
3. CLASSIFICACIÓ: No hi ha classificació alternativa potestativa, de conformitat amb l’article
37.2 RGLCAP en relació al seu annex II i la correspondència dels subgrups de classificació i
els codis CPV que preveu.
Condicions especials d’execució
Als efectes del que indica l’article 202 LCSP, el contractista quedarà obligat a donar
compliment, durant l’execució del contracte, almenys a una de les següents condicions
especials d’execució de tipus social, la vigència o compliment de la qual o les quals haurà
d’acreditar documentalment a requeriment del responsable del contracte:
a) A tenir contractat un nombre de persones amb discapacitat superior al que exigeix la

legislació sectorial vigent a Espanya (Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de
novembre, que aprova el text refós de la Llei General de drets de les persones amb
discapacitat i de la seva inclusió social), en funció de la dimensió de la plantilla de
l’empresa.
b) A aplicar mesures que afavoreixin la conciliació del treball i la vida familiar del personal
adscrit a l’execució del contracte.
c) A beneficiar al personal adscrit a l’execució del contracte de mesures de formació i/o
de protecció de la salut en el lloc de treball.
A manca de preferència, s’entendrà que s’ha optat per la que recull la lletra a).
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Altres requisits del contracte
Termini: fins el 31 de desembre de 2022.
Terminis de pagament: dos pagaments, un a la recepció del contracte i l’altre a la meitat de la
seva execució.
Modificacions previstes: En el cas que el volum d’incidència del servei augmenti o es vegi
afectat el servei per l’aplicació de procediments interns de validació de documentació, es
preveu l’augment de nombre d’hores a contractar fins al mes de desembre, per un import de
3.979,80 euros, IVA exclòs, que correspon al un 10% de les hores previstes, equivalent a un
total de 1.980 hores, sens perjudici que si hi ha baixa en el preu unitari ofert per l’empresa
contractista, aquest nombre d’hores es pugui incrementar fins el límit màxim de despesa.
Es permet la cessió en els termes legalment previstos.
Pel que fa a la subcontractació, de conformitat amb l’article 215 LCSP, es permet la
subcontractació parcial de prestacions llevat de la interlocució amb l’Administració.

Pia Moret i Garbayo
Cap de l’Oficina del Consell Interuniversitari de Catalunya
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