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1.

Antecedents

1.1

Pla de Mandat

El Pla d'Actuació Municipal (PAM) del mandat (2016-2019) estableix com a objectiu
general "Reforgar els vincles dels centres educatius amb el teixit associatiu iels
equipaments de la ciutat" i com a objectiu operatiu "Vincular i crear sinergies entre els
centres educatius i els equipaments de la ciutat com a motor de transformació i de
sentiment de pertinenga", on s'emmarca l'actuació: FEM tAruOeU t,tt.

Sota el concepte de FEM fAruoeu L'H s'ha volgut aglutinar experiéncies anteriors de
singularització dels centres educatius, com és el cas dels programes de música a les
escoles de I'Escola de Música Municipal i Centre de les Arts (EMMCA) dins I'horari lectiu,
des de la creació de I'EMMCA (es podria definir com a 1a etapa de singularització dels
centres educatius); les experiéncies de col.laboració entres escoles i equipaments
municipals (Tecla Sala, Biblioteques, Museu, Torre Barrina, etc.) desenvolupades a partir
del curs 2015-2016 (es podría considerar com una 2a etapa); fins a I'etapa actual
d'ampliació dels Tándems a tots o quasi tots els centres educatius públics de primária i
secundáría de la ciutat (3a etapa). http ://www. l-h.ca tl gdocs/ d80s5933. pdf
L'experiéncia de les primeres fases del projecte de la "singularització dels Centres
Educatius Públics de I'Hospitalet" ha estat valorat de manera positiva en diferents fórums
a I'hora de reconéixer que la singularització preval com un dels elements principals en la
definició del Projecte educatiu del centre. El recull d'aquests valoració satisfactória s'ha
donat en el Projecte Educatiu de Ciutat, en el Consell Educatiu de Ciutat, en L'H On, o
en el recentment aprovat Pacte Local per l'Educació, on els representants de la
comunitat educativa han acordat per unanimitat propostes per estendre el projecte de
singularització al conjunt de centres públics de la ciutat.

En concret, en el Pacte Local per I'Educació les mesures que hi fan referéncia són:

7. Promoure les práctiques educatives col.laboratives í la innovació pedagógica ats
centres educatius de la ciutat, respectant-ne la pluralitat i I'autonomia...
25. Engegar un nou programa d'aliances entre els centres educatius í els
equipaments culturals o científics de la ciutat anomenat FEM fA¡UOfn L'H, que
singularitzi les escoles i instituts i millorin I'arrelament dels equipaments culturals
al territori, com són les biblioteques, el teatre, els centres d'art, ets instituts de
recerca cíentífica, etc..

En concret, en L'H On: L'Hospitalet, una ciutat amb molt de futur, l'actuació
acordada cita:
Singularítzar cadascuna de les escoles i cadascun dels instítuts públics amb un
element d'excel.léncia que els prestigii, en faci un referent del territori i augmenti
el reconeixement de la comunitat. Aquest element d'excel.léncia pot ser una
vessant cultural o una metodologia innovadora de participació.
Per aftra banda, la coresponsabilització institucional manifestada en El Protocol de
col.laboració entre lAdministració de la Generalitat de Catalunya, mitjangant el
Depaftament d'Ensenyament, i I'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat de

col.laboració en matéria d'educació, signat el 20 de febrer de 20L7, estableix, entre
d'altres, acords:
b) La dinamització de la innovació educatíva i tecnológica dels centres educatius
de la ciutat. Amb aquest objectiu, es podrá constituir un grup impulsor amb una
direccíó compartida i amb la participació de representants municipals, dels senteis
educatius, de ta inspecció, de les díreccions dels centres í experts universitaris,
per aborda r proiectes d'innovacíó pedagógíca.

Atenent els antecedents anteriors, la política educativa que s'está portant a terme per
part de la Regidoria d'Educació. per donar compliment als compromisos anunciats és
concreten en el Projecte FEM TANDEM L'H que es desplega en programes a mida, de
singularització a través de partenaires, per cadascun dels centres educatius.
FEM TANDEM L'H és una actuació inspirada en altres projectes ja existents al país que
han impulsat diferents fundacions, com la Fundació Jaume Bofill amb la col'laboració del
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, l'Institut de Ciéncies de
l'Educació de la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB), i amb el suport del Consorci

d'Educació de Barcelona, i els Ajuntaments de Lleida i Sabadell, en aquest cas inspirats
en I'experiéncia de les Magnet Schools dels Estats Units. O el projecte de les "Escoles

Tándem" iniciativa de la Fundació Catalunya-La Pedrera, on també col'labora

el

Departament d'Ensenyament que promou el partenariat durant tres anys entre centres
educatius i institucions de referéncia per a fomentar l'éxit educatiu. Peró, també el
projecte "Apadrina el teu Equipament" promogut per la Fundació Tot Raval al Districte
del Raval a Barcelona.

La finalitat del Projecte FEM TANDEM és incrementar l'éxit escolar de l'alumnat de
L'Hospitalet i els objectius del Projecte que es concreten en el disseny de programes a
mida per cadascun dels centres educatius.

1.2 Marc competencial
La Lfei 711985, de 2 d'abril reguladora de les Bases de Régim Local (modificada
Llei 2712O13, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de lAdministració

Local ) estableix com a ámbit competencial en matéria d'educació, en concret en
I'art.25:
"n) Participar en la vigílancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y
cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de
los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La
conservación, mantenimiento y vígilancia de los edificios de titularidad local
destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de
educación especial.

ñ) Promoción en su término municipal de la participación de los cíudadanos en el
uso efíciente y sostenible de las tecnologías de la información y las
comunicaciones."

I pel que fa a la Delegació de competéncies, preveu , en l'art-27.3
"f) Realización de actividades complementarias en los centros docentes."
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Per la seva banda, I'Estatut de Catalunya de 2006 estableix que "fofes /es persones
tenen dret a una educació de qualítat i a accedir-hi en condicions d'igualtat", i també
reconeix la participació dels membres de la comunitat educativa, "e/t membres de ta
comunitat educativa tenen dret a participar en els assumptes escolars en els termes que
estableixen les lleis", d'acord amb I'art. 21.

Així mateix, I'Estaty! de Catalunya estableix les competéncies dels governs locals en el
seu aft. 84, 9), */a planificació, I'ordenació i ta gestió de t'educació infantil i ta
participació en el procés de matriculació en ets centres públics i concertats det terme
municipal, el manteniment i l'aprofitament, fora de I'horari escolar, dels centres púbtics i
el calendari escolaf', com també, reconeix als poders públics que han de ,,ga'rantir la
qualitat del sistema dEnsenyament i han d'impulsar una formació humana,-científica i
técnica de I'alumnat basada en els valors socials d'igualtat, solidaritat, llibertat,
pluralisme, responsabilitat cívica i els altres que -fonamenten la convivéncia
democrática", segons l'art. 44 del mateix Estatut de catalunya.
La llei sectorial d'Educació (Llei L2/2o09, de 10 de juliol, d'educació)
I'aft2. entre els principis rectors del sistema educatiu:

2.2

LEC, descriu en

h)

"La col'laboració, la cooperació i ta coresponsabitítzació amb els ajuntaments i
a ltres ad m i n istracions pú bl iques"
I manifesta, entre molts d'altres principis, la voluntat de treballar per I'equitat,
I'educació inclusiva i la qualitat, coincideixen amb l'esséncia del Projecte educatiu de
Ciutat de L'Hospitalet.
La norma dedica I'art,759 a les competéncies dels ens locals, en el que se cita,
entre d'altres enunciats que:
. "E/s municipis participen en el govern dels centres educatius que presten el Sentei
d'Educació de Catalunya per mitjá de la preséncia en els consells escolars, i també
en la programació general de l'ensenyament,'.
. "Correspon als municipis participar en e/s funcíons que corresponen a
lAdministració de la Generalitat de Catalunya en els diferents aspectes det
sistema educatiu".

La LEC al temps preveu la formalització de la col.laboració entre ajuntament i centres
educatius a través dels Plans i Programes Socioeducatius (art. 40). Uelaboració de plans
i programes socioeducatius conjuntament amb els centres poden recollir el disseny
d'actuacions que vinculin el centre amb el seu entorn, d'aquesta manera la finalitat que
es pretén és sumar col'laboracions i recursos en el suport al projecte Educatiu del
Centre.

Art. 40. Plans i Programes socioeducatius

1.

Els centres i els ajuntaments per iniciativa de dos o més centres o per iniciativa de
I'aiuntament corresponent, poden acordar d'elaborar conjuntament plans o
programes socioeducatius que afavoreixin la major integració possible en lEntorn
social dels objectius educatius i socials del centre i una miltor coordinació entre els
recursos de les diferents adminístracíons i dels centres mateixos. Correspon al
Govern establir les condicions mínimes per a la formatització dels convenis que

concretin aquests plans i programes.

2. Les administracions educatives han d'impulsar acords de col'laboració per

a

potenciar conjuntament accions educatives en l'entorn.

Art. 41. Foment de l'equitat en I'educació en el lleure

.

"Les administracions públiques han d'establir mesures de foment per a garantir
que tots els alumnes puguin participar en els plans i programes socioeducatius, i
en les activitats d'educació en el lleure en condicions d'equitat, sense discriminació
per raons económiques, territorials, socials, culturals o de capacitat'.

La LEC també estableix un aspecte molt important que posa en valor l'autonomia de
centres per assegurar l'equitat i I'excel.léncia de l'activitat educativa, així els projectes
d'innovació pedagógica i curricular que tinguin entre els seus objectius, l'éxit escolar de
tots els alumnes, la millora de I'activitat educativa.

Així, la vinculació del centre amb l'entorn queda concretada en I'art. 11 del Decret
l:02l}OLO, de 3 d'agost, d'autonomia de centres educatius' on diu:
. "E/s projectes educatius dels centres han de considerar mecanismes de
col.laboració amb l'entorn i estratégies d'actuació que els vinculin amb els altres
centres det mateíx nivell, amb els ajuntaments, amb el proiecte de zona
educativa, amb els plans d'entorn i altres plans socioeducatius i amb els proiectes
educatíus de carácter territorial, si n'hi ha..."
Per tant, aquest marc legislatiu que ens faciliten les normes citades, especialment la Llei

d'Educació de Catalunya, ens permeten concretar amb actuacions el Projecte de FEM
fAruOeU L'H perqué reconeixen la col.laboració de l'administració local amb els centres
educatius en I'aplicació del seu propi Projecte Educatiu de Centre. D'aquesta manera,
donant suport des de les polítiques locals, facilitant la vinculació de I'acció educativa amb
I'entorn és factible afavorir l'equitat í la qualitat educativa per tal de promoure l'éxit
escolar.

2. Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució escollida
Considerant que la finalitat consisteix en donar compliment als compromisos adoptats en

el Pla d'Actuació Municipal, L'H On: L'Hospitalet, una ciutat amb molt de futur iel

Protocol de col.laboració signat amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, cítats anteriorment que contempla la prestació d'un servei de singularització
dels centres educatius i que cal desenvolupar aquesta mesura.
Considerant que la finalitat consisteix en donar compliment als compromisos adoptats en
el Pla dActuació Municipal per tal de millorar l'éxit escolar dels centres públics de la
ciutat, atés que les dades del darrer curs escolar 2Ot6-2017 descriuen una diferéncia
significativa entre centres públics i concertats de 17 punts:
-8Lo/o mitjana
-90o/o mitjana
-73o/o mitjana

éxit escolar de la ciutat
éxit escolar dels centres concertats
éxit escolar dels centres públics

considerant que la finalitat del present contracte és contribuir
escolar dels centres públics de la nostra ciutat.

a

l'augment de l'éxit

Exposades les necessitats detecta.des, es pot concloure que l'Ajuntament de I'Hospitalet
no disposa de mitjans ni recurs técnics adients per realitz"r rq-r"stes actuacions,
motiu
pel qual cal procedir a l'auxili mitjangant la coniractació amb i"r."rr, tot
d,acord
I'objectiu d'estabilitat pressupostária i control de despesa, i amb iotal respecteamb
als
principis d'eficácia, eficiéncia, publicitat, transparéncia, no discriminació
i
iglattat Oe
tracte.

D'acord amb els princípis exposats, es considera que l'opció més eficient i eficag que
assegura la millor resposta a les necessitats detectades és la contractació d,un
,"-éi p",.
a desenvolupar el Projecte FEM rAruoeu L'H en programes Tándems per a cadascun
dels
centres públics objecte del contracte.

Tanmateix' per tal d'assegurar una continuitat mínimament óptima del servei suficient
per donar resposta
.també a aquestes necessitats, alhora de ier possible l,aportació de
noves millores o solucions més eficients i eficaces en futures licitacíons a ta necessitat
detectada, es considera una durada mínima del contracte d'un curs escolar, en
concret
del 15 de setembre del 2018 al 15 de juliol del 2019 i amb possibilitat de
irórroga per
y1 tgrmlni de igual, és a dir, un curs escolar més, del 15 de setembre del z}tg alls oe
juliol del 2010
3. Objecte del contracte

Considerant que la millor solució consisteix en la contractació d'un servei per
desenvolupament dels programes "FEM rAruorus L'H" a la ciutat de L,Hospitalet de
Llobregat, tot seguit descric l,objecte del contracte.
L'objecte del contracte és la prestació del servei del Projecte FEM fAruOeU L'H a través

del desenvolupament de Programes Tándems específi.i p"r a cadascun dels centres

educatius públics del sistema educatiu a la ciutat de L'Hospitalet det Llobregat.

Representen la quantitat de 20 Programes Tándems per a 20 centres educatius en
una
primera fase (octubre a desembre de 2018) del contracte i 32 Programes Tándems per
32 centres educatius en una segona fase (a partir del gener ¿él zorg en endaüant)a
concretats en el present plec de condicions. La realització del programa Tándem ..X,, en
una escola, institut o centre educatiu del sistema educatiu de la-ciutat concret estará
condicionat al nivell de.compromís dels centres educatius en et ero¡éci" ireu i¡Ñó¡u
L'H". Aquesta implicació dels respectius centres educatius en el eró¡ectl fey fÁÑóey
L'H será a través de l'aprovació per acord del Consell Escolar de Ceñtre del compromís
de desenvolupar un Programa Tándem. El Consell Escolar de Centre és i'órgan
representatiu de la comunitat educativa de cada centre regulat a través de les lleis
orgániques i sectorials en matéria d'educació vigents. En poiterioritat a l,aprovació pel
Consell Escolar de Centre correspondrá incorpbrar, quan pertoqui, ta cóncreció del
Programa Tándem a la Programació General. Anual de Centre. Totes els centres
educatius pertanyen al terme municipal de I'Hospitalet.

La Regidoria d'Educació, en la línia a la competéncia de l'acompanyament a I'escolaritat
obligatória, defineix que la finalitat del Projecte FEM TANDEM és incrementar l'éxit
escolar de I'alumnat de L'Hospitalet a través de la singularitzacií del sistema educatiu
públic del municipi i els objectius del Projecte que es concreten en el disseny de diferents
Programes Tándem a mida per a cadascun dels centres educatius, són:

.
o
o

.

millorar l'éxit escolar de I'alumnat, plantejant activitats i canvis
metodológics tenint com a marc de referéncia la innovació educativa, de manera
que promoguin la singularització dels centres aprofitant l'experiéncia i expertesa
Fomentar

i

de I'especialització, amb la implicació de la comunitat educativa de cada centre.
Millorar el prestigi dels centres educatius respecte el seu entorn més immediat,

preferentment el seu barri, enfortir l'autoestima de la comunitat educativa i
introduir-hi metodologies innovadores de treball, més transversals, més arrelades
i compromeses amb el territori.
Singularitzar els centres educatius (les escoles, els instituts i/o d'altres centres
educatius) a través de centres interés vinculats, entre d'altres, a les noves
tecnologies, als mitjans de comunicació, la história, la ciéncia, la música, el teatre,
la dansa, altres disciplines artístiques, la lectura, les matemátiques, els museus,
I'anglés i la gametització.
Establir aliances amb equipaments municipals culturals o tecnológics, entitats
properes o ens especialitzats per tal d'establir sinergies de prestigi i de
col.laboració dins i fora del centre educatiu.

L'experiéncia d'aquest Projecte, citada en I'apartat d'antecedents, i els resultats que s'han anat
aconseguint a mida que es va dibuixant les aliances entre les escoles i els diferents partenaires que
faciliten un marc de confianga que és la base per anar donant forma als diferents programes del
Projecte FEM TANDEM L'H.

En aquests darrers cursos s'ha gestionat els programes Tándem de manera diversa perqué

el

compromís dels centres ha estat esglaonada. Donat que les despeses han estat imports petits, una
mitjana d'uns 350 gmes per centre, les despeses s'han tramitat a través de factures i/o contractes
menors. En el moment de projectar la tercera fase implementació (descrita anteriorment) s'ha optat
per gestionar d'una manera més coherent, eficient i óptima aquest Projecte. Per aquesta raó el
contracte dissenyat té dues fases: una primera de 20 centres i una segona de 32 centres.
Els centres educatius objecte del present contracte són:
PCR N TN PRIMERA FASE D'AQUESTA 3A

ETAPA: D,OCTUBRE A DESEMBRE DE

2018
ESCOLES PUBLIQUES
1. Escola Bernat Desclot
2. Escola Frederic Mistral
3. Escola Paco Candel
4. Escola Busquets i Punset
5. Escola Joan Maragall
6. Escola Pau Sans
7. Escola Sant Josep El Pi
8. Escola Pep Ventura

INSTITUTS PUBLICS
12 Institut Provengana
13 Institut Europa
14 Institut Bisbe Berenguer
15 Institut Torras i Bages
16 Institut Santa Eulália
17 Institut Bellvitge
18 Institut Vilumara
19 Institut Rubió i Ors

9.

20 Institut Eduard Fontsere

Escola Joaquim Ruyra
10.Escola Menéndez Pidal
11.Escola Pau Casals

PER A LA SEGONA FASE D?QUESTA 3A ETAPA: DE GENER A JULIOL OEL 2OT9
D'OCTUBRE DEL 2019 A JULIOL DEL 2O2O
ESCOLES PÚBLIQUES
1. Escola Bernat Desclot
2. Escola Frederic Mistral
3. Escola Paco Candel
4. Escola Busquets i Punset
5. Escola Joan Maragall
6. Escola Pau Sans
7. Escola Sant Josep El Pi
8. Escola Pep Ventura
9. Escola Joaquim Ruyra
10.Escola Menéndez Pidal
11.Escola Pau Casals
12.Escola Milagros Consarnau
13.Escola Pompeu Fabra
14.Escola Prat de la Manta
15.Escola Provengana
16.Escola Bernat Metge
17.Escola La Marina

I

INSTITUTS PÚBLICS
23. Institut Provengana
24.Institut Europa
25.Institut Bisbe Berenguer
26.Institut Torras i Bages
2T.Institut Santa Eulália
23.Institut Bellvitge
29.Institut Vilumara
30.Institut Rubió i Ors
3l.Institut Eduard Fontseré
32.Institut Apel. les Mestres

18.Escola Mare Déu Bellvitge
19.Escola Ramon Muntaner
20.Escola Pablo Neruda
21.Escola Folch i Torres
22.Escola La Carpa
Els centres educatius que també estan realitzant Programes Tándems peró que resten ,
en aquests moments, fora de l'abast d'aquest contracte perqué estan gestionats pels

respectius serveis municipals són

a)

:

y Cajal, Márius Torres, Ernest Lluch, Charlie Rivel,
Lola Anglada, Estel Can Bori, Patufet Sant Jordi, Josep Janés, Ausiás March i
Gornal que gestiona el Servei de Cultura a través de I'EMMCA.
b) Les escoles Pere Lliscart i Puig i Gairalt i els instituts Eugeni d'Ors i Margarida
Xirgu que gestiona la regidoria d'Innovacíó Social a través de l'equipament
municipal de Torre Barrina.
Les escoles Pau Vila, Ramón

4. Justificació de la no divisió en lots

Per la naturalesa de les prestacíons, atés que totes les accions han de respondre a la
globalitat del Projecte FEM TANDEM L'H, no és possible entendre aquestes com una
realització i aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser

I

executades de forma independent. A més caldria exigir una coordinació i planificació
global dels treballs per a una correcte execució global de les prestacions que resulta
desproporcionada per a les finalitats d'interés públic que es persegueixen en I'execució
d'aquestes, fet pel qual permet concloure que les prestacions no poden ser executades
de forma independent sense menyscabar la correcte execució dels treballs i una correcte
assignació dels recursos públics proporcionals a la finalitat requerida.

5. Pressupost base de licitació.
El cálcul del pressupost base de licitació s'ha establert a paftir del cálcul dels costos
directes i indirectes. Dins dels costos directes, el cálcul de l'esforg que s'estima necessari
per a la prestació objecte del contracte s'ha obtingut d'acord amb el conveni el III
Conveni col.lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya.
Així, el métode de cálcul aplicat per a determinar el pressupost del contracte ha estat el
següent:

Número mínim del personal, un técnic/a de gestió nivell A (antic titulat/a de grau
superior) especialista títulat en pedagogia o psicopedagogia, amb una jornada laboral de
37,Sh/setmanals durant 10 mesos (III Convení col.lectiu del sector del lleure educatiu i
sociocu ltu ra I de Cata lu nya ).
Despeses indirectes estimades per a realitzar les prestacions:
Benefici estimat d'acord amb els costos assumits, objectius a assolir i interés legal del
diner: 60lo
Despeses generals estimadesl. 8o/o
Total pressupost anual net iva exclós:t39.785,24€
Tipus iva: 2to/o
Import iva: 29.354,90 €
Total pressupost base licitació iva inclós: t69.t4O,t4 €

38.575,73

227 .99.04

107.904.47

130.564,41

5.1. El pressupost base de licitació, que determina el límit máxim de despesa al qual es compromet
-euros, IVA inclós, amb el desglossament següent:
l'Ajuntament, és el de L69.L4O,!4
L39.785,24 .-euros, pressupost net i 29.354,90 -euros en concepte d'lmpost sobre el Valor Afegit
altipus del21o/o.

€

La quantitat indicada en el parágraf anterior com a pressupost net, constitueix la xifra máxima per
sobre de la qual s'estimará que les ofertes dels licitadors excedeixen eltipus de la licitació.
El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors.
El sistema de determinació del preu és a preu algat i amb preu tancat de conformitat amb l'art.241 de
la LCSP, per la qual cosa l'Ajuntament no assumirá cap despesa necessária per fer front a errors o
omissions que contempli el projecte i el preu del contracte será invariable.

En tot cas les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació iva exclós resultaran excloses del

procediment.

5.2 El cálcul del pressupost base de licitació s'ha establert a partir del cálcul de I'esforg que suposará
la realització de les tasques per a la prestació dels serveis objecte del contracte i d'acord amb el
conveni col'lectiu del sector aplicable: III Conveni col.lectiu det sector del lleure educatiu i
sociocu ltu ra I de Cata lu nya
Així, el métode de cálcul aplicat per a determinar el pressupost del contracte ha estat el següent:
Número mínim de recursos humans, per qualifícació i/o categoria professional i número d'hores
destinats a l'execució del contracte en régim de jornada complerta/10 mesos: 23.21g,63€
lmport total unitats/valor algat: 95.666,67 €
Despeses indirectes estimades per a realitzar les prestacions: 9.s10,92 €
Benefici estimat d'acord amb els costos assumits, objectius a assolir i interés legal del diner:
7.133,11€
Total pressupost net iva exclós: 139.785,24€
Tipus iva.21o/o
lmport iva: 29.354,90 €
Total pressupost base licitació iva inclós: 169.140,14 €

El pressupost del contracte s'ha establert a partir a partir del cálcul per una banda del
cost del técnic/a superior responsable del desenvolupament dels Programes Tándem,
atenent al conveni d'aplicació esmentat i, per l'altra la previsió dels costos de les accions
dels partenaires destinades en la primera fase del contracte als 20 Programes Tándems
lo,.jlllg
3..!es.embre de 2018 ) ien una segona fase de desplegament?et projecte FEM
TANDEM L'H als 32 Programes Tándems (a partir del gener ¿el áOfg en endavánt) per a
l'execució de les accions de singularització dels centres educatius. Aquesta previsiO ¿e
costos s'ha tingut en compte a partir de les despeses executades durant el primer i
segon trimestre del curs 20L7-Z}tg.
El cost de les accions de singularització está calculat en base a destinar com a mínim
1.000 €/trimestre/centre. Es podrá establir excepcionalitats per un import superior al
módul citat per als centres que requereixin un major gra, d'e singularització. Aquests
casos aniran relacionats amb els supósits següents: centres definits de máxima
complexitat (Reso/ució de 12 de maig, del director general del Professorat i personal de
Ce.ntres Públics, per la qual es fa pública amb calácter provisional ta ttista de centres

educatius qualifícats

de máxima complexitat), centres amb poca demanda de

preinscripció, centres amb més de 2 línies a la primária i amb més de 3 línies a la
secundária, centres amb incorporació de grups per sobre els establerts o quan calgui una
actuació innovadora específica i/o excepcional per acord amb el depariament
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d'Ensenyament, d'acord amb el Protocol d'intencíons entre la Generalítat de Catalunya
mitjangant et Departament d'Ensenyament i I'Ajuntament de L'Hospítalet de Llobregat de
col.laboració en matéria d'Educació, signat el 20 de febrer de 2Ot7. Aquests casos

estaran recollits en el Pla de treball del contracte

i

hauran de ser validats per

la

responsable técnica del contracte.

Els centres que durant el curs 2OI7-2O18 es destina un módul superior a 1.000
€/trimestre/centre són les escoles La Carpa, Pep Ventura, Menéndez Pidal i Pau Casals i
els instituts Bisbe Berenguer i Apel.les Mestres.
6. lmputació pressupost municipal.

Aquest contracte per la duració de la seva execució comporta que la seva despesa s'imputi

a

diferents exercicis pressupostaris.

La despesa corresponent a I'exercici 2018 i que només cobreix I'import corresponent al termini
d'execució d'aquest exercici, es fará efectiva amb cárrec a la partida que consta al certificat de
retenció de crédit núm. crédit núm. 180018395 de data 23 de marg 2018, emés per la lntervenció
General.

per als exercicis successius, la despesa corresponent anirá amb cárrec allals pressupost
partida/es següenUs:

lmport
total

i

355.660,72 €
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En els supósits previstos legalment, aquestes anualitats es reajustaran amb la conformitat
del
contractista o per raons d'interés públic, només amb eltrámit d'audiéncia, i I'informe
de la lntervenció.
Atés. que el present._contracte comporta despeses de carácter plurianual,
la seva autorització o
realització se subordina al crédit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos
municipals.

7. Valor

estimat del contracte.

el pressupost base de licitació, les estimacions del contracte abans
esmentades, aixícom les seves possibles modificacions i prórrogues, el valor estimat
del
contracte sense incloure- I'Impost sobre el Valor Afegit, als e-fectás de determinar
el
procediment d'adjudicació i la pubticitat és el següent:
Considerant

8. Criteris d'adjudicació ijustificació de la proporcionalitat de la puntuació
assignada a cada criteri respecte del totál d-e criteris a considerar:

Considerant I'objecte del contracte, així com també totes les actuacions que íntegren
el
seu cicle de vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor ofefta
en relació
qualitat preu, incorporar els següents criteris i amb ta proporció que tot
seguit
s,indica i
justifica:

9'1Els criteris vinculats a l'objecte del contracte que depenen d'un judici de valor
ique
serviran de base per a la seva adjudicació són els següents:
9'.1.1 Metodologia de treball amb el professorat del centre educatiu iamb la
comunitat
educativa per tal d'implementar el Programa Tándem de cada centre educatiu (escoles
instituts). S'atorgará fins a un máxim áe 15 punts.

i

Caldrá redactar una proposta metodologia de treball amb el professorat per tal
de
desenvolupar el programa Tándem atentnt els diferents ámbits i órgans A" t."U"ll
dels docents, així com les estratégies de coordinació i de responsabilitats dels
mateixos. Aquesta metodologia haurá de contemplar els .análs de comunicació i
la
implicació dels. diferent! agents directament involucrats en el centre educatiu, la
seva vinculació i la dinámica de treball.
o Metodologia de treball amb el professorat. Fins a un máxim de 10 punts.

t2

o

Metodologia de treball amb

la comunitat educativa. Fins a un máxim de

5

Punts.

9.t.2 Coneixement del sistema educatiu de la ciutat en el marc de la coresponsabilitat
educativa municipal, el programa Tándem i Ciutat Educadora. S'atorgará fins a un
máxim de 12 punts.

S'haurá de descriure i analitzar la situació educativa a la ciutat (context,
peculiaritats, elements definitoris, potencialitats i febleses) per tal que la
*FEM TANDEM L'H" sigui una realitat i tingui un
implementació del Projecte
significat rellevant pel funcionament del propi sistema educatiu de la ciutat.
o Descripció del context actual del sistema educatiu a la ciutat. Fins a un máxim
de 6 punts.
o Marc de coresponsabilitat amb el que compte el sistema educatiu del municipi
en el context de Ciutat Educadora. Fins a un máxim de 6 punts.

9.1.3 Model de valoració de l'impacte del programa com a actuació de singularització del
centre educatiu. S'atorgará fins a un máxim de 12 punts.
Caldrá definir quin model d'impacte s'utilitzará per al programa Tándem atenent
els nivells educatius i les árees curriculars en les que el programa actua
directament i les possibles vinculacions amb els aprenentatges de les
competéncies básiques. Alhora com programa innovador s'haurá de presentar una
proposta per concretar la seva idoneitat i la possibilitat de ser mesurable.
o Impacte en el currículum i en les principals competéncies básiques. Fins a un
máxim de 6 Punts.
o Grau d'adequació del programa als principis generals d'innvovació educativa.
Fins a un máxim de 6 Punts.

g.1.4 Establiment d'indicadors de carácter qualitatius i quantitatius del programa per
part del centre educatiu i per part del partenaire per afavorir l'avaluació global del
mateix. S'atorgará fins a un máxim de 10 punts.
Hauran de descriure els indicadors de carácter qualitatiu i quantitatiu que
s'aplicaran per una banda al centre educatiu i per altra banda al partenaire escollit
pel centre per valorar si s'han aconseguit o no els objectius propis del Projecte
"FEM TANDEM L'H'
o Indicadors de carácter qualitatiu. Fins a un máxim de 5 punts.
o Indicadors de carácter quantitatiu. Fins a un máxim de 5 punts.
puntuac¡ó total dels criteris avaluables per judici de

valor: 49 Punts

9.2 Els criteris vinculats a l'objecte del contracte avaluables de forma automática i que
serviran de base per a l'adjudicació del contracte són:

Oferta económica. S'atorgará fins a un máxinÍ de 51 punts
La fórmula per calcular la puntuacíó obtinguda per cada licitador será la següent,
tenint en compte que s'assignará 0 punts a l'oferta que no millori el preu de

8.2.t
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licitació i la máxima puntuació (51 punts) a l'oferta més económica respecte el
tipus licitatori.
P= PB x (BM/BO)
P és la puntuació atribulda per l'ofefta económica.
PB és la puntuació máxima
BM és l'oferta més económica respecte el tipus licitatori.
BO és I'oferta que es valora.
L'oferta económica constará de dues ofertes corresponents als 2 períodes:
1a oferta económica (període octubre/desembre de 2018 -20 programes- més
gener/juliol del 2Ot9 -32 programes-)
2a oferta económica (període octubre/desembre de 2019 -32 programes- més
geney'juliol -32 programes- del 2O2O)
La suma de les dues ofeftes és la que es valorará amb la fórmula de
proporcionalitat per tal de calcular la puntuació d'aquest criteri económic.

La puntuació total máxima dels criteris de judici de valor (apaftat 6.1) ¡dels criteris
automátiques (apartat 6.2) seran 100 punis.

Quedaran excloses les ofertes que incorrin en baixes desproporcionades, segons el que
estableix l'article 85 del RGLCAP RD 1098/2OOL, així com aquelles que no justifiquin el
compliment del conveni citat.
1O. Procediment d'adjudicació.

Considerant l'import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu
objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva
adjudicació, es considera que el més adient és adjudicar aquest contracte mitjangant un
procediment obert.

11. Condicions d'aptitud
empreses.

i de solvéncia técnica,

económica i financera de les

Consjderant_l'objecte del contracte iel seu valor estimat, així com els principis de no
discriminació i proporcionalitat que ha de regir en tota actuació administrátiva, les
condicions d'aptitud mínima que s'haurá d'exigii als licitadors per a participar en aquest
procediment d'adjudicació és la següent:

1.- Empreses am-b plena capacitat d'obrar que incloguin en el seu objecte social
prestacions que són idéntiques o similars al contracte que es pretén licitar i que
no es
trobin en supósits de prohibició de contractar.
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Així mateix, per assegurar la idoneitat de les empreses licitadores s'exigirá la següent
solvéncia:

1.- Solvéncia económica i financera:
La xifra anual de negocis, en l'ámbit de l'objecte d'aquest contracte, en relació amb
prestació de serveis educatius, durant els tres últims anys ha de tenir un valor mínim,
per un impoft acumulat, com a mínim igual al pressupost objecte del present contracte.
2.- Solvéncía técnica i professional:

-

L'import anual, sense incloure els impostos, que el licitador ha d'acreditar com a executat durant
I'any de superior execució en el decurs dels últims cinc anys en serveis educatius de naturalesa
igual o similar que els que constitueixen I'objecte d'aquest contracte ha de ser com a mínim, en
relació amb prestació de serveis educatius, igual al pressupost objecte del present contracte.
El criteri de correspondéncia entre els serveis executats pel licitador i els que constitueixen
I'objecte del contracte és la pertinenga al mateix subgrup de classificació, si el contracte está
enquadrat en algun dels que estableix el RGCAP i, en cas contrari la igualtat entre els dos
primers dígits dels respectius codis CPV.

-

El personal responsable de I'execució del contracte han de ser persones majors d'edat que
tinguin acreditació com técnic de gestió nivell A (antic titulaUa de grau superior) titulat en
pedagogia o psicopedagogia.

-

L'empresa ha de presentar una declaració indicant les instal'lacions, material i equip técnic del
que es disposará per la execució del contracte.

-

Compromís d'adscripció dels mitjans personals i materials que, en el seu cas, exigeixi el plec de
condicions técniques, d'acord amb l'art. 64.2 del TRLCSP.

S'admet que els empresaris puguin acreditar la solvéncia necessária mitjangant la
solvéncia i recursos d'altres entitats que no es trobin amb cap supósit de prohibició per
contractar i amb independéncia dels vincles que tinguin amb elles, sempre i quan
demostri que durant la vigéncia del contracte d¡sposará efectivament dels mitjans i
solvéncia d'aquella entitat. També s'admet que acreditin la seva solvéncia per qualsevol
dels mitjans previstos a la Llei 9/20L7.

l2.Modificacions del contracte.
Les possibles modificacions del contracte només s'aplicaran en els exercicis 2019 i 2O2O.
Tal i com estableix l'article 204 de la Llei 9120L7 de 9 de novembre de 20L7, un cop
perfeccionat el contracte, l'órgan de contractació només podrá modificar el contracte per
les causes següents:

/

Augment del nombre de centres educatius (escoles o ínstituts) que realitzen el
Programa Tándem.

r'

Augment del nombre de centres d'altres nivells educatius (a banda de les escoles i
els instituts) dels sistema educatiu de la ciutat.
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/

Augment

de les disponibilitats

educatius.

pressupostáries per singularitzar els centres

{

Augment per la necessitat d'una actuació prioritária en algun centre educatiu del
sistema educatiu que ho requereixi (creació de nou centre, ampliació de línies,
centres ubicats en barracons, etc.) préviament acordat amb el Depaftament
d'Ensenyament de la Generalitat.

/

Experiéncies pilot acordades amb administracions superiors.

Les modificacions, previstes només a partir de l'exercici 2019, es calculen en base a un
preu unitari destina.t a cada Programa Tándem de 350€/mes/centre, corresponent a la
mitjana del cost dels programes, més el preu de I'oferta corresponent al cost del técnic
les despeses generals i benefici.

i

S'estableix un límit máxim de modificació del contracte del 20 o/o de les partides que
integren el projecte i en cap cas la modificació podrá comportar l'establiment de nous
preus unitaris no previstos inicialment en el projecte.

tot cas, I'import máxim de les modificacions de contracte enumerades anteriorment
no podran superar a I'alga de forma acumulada, el 20o/o sobre l'import inicial del
En

contracte.

No obstant l'assenyalat anteriorment, l'import máxim de les modificacions mai superará
I'import base de licitació.

Les condicions, abast i límits d'aquesta/es modificació/ns i lales que hagi proposat
l'adjudicatari en la
ofefta, sera-n obligatóries pel contractísta. El proce?imeni p",
aquesta modificació-seva
requerirá l'audiéncia al contractista i, si escau, del redactor del
projecte o de les especificacions técniques, i la seva formalització en document
administratiu.

13. Pagament de factures,

El pagament de les factures es realítzará mensual, d'acord amb el calendari de

pagaments previst per l?juntament i prévia comprovació i supervisió de les prestacions
realitzades. Sens perjudici de la quantitat a satisfer que resulti en cas de demora o
endarreriment de les prestacions pactades.
El preu d'adjudicació del concurs será satisfet al contractista per mensualitats vengudes
a raó d'una desena part del preu anual (d'octubre a juliol) áe la prestació. La factura
haurá d'anar acompanyada amb els documents TC1 iÍCZ corresponents. Sens perjudici

de la quantitat a satisfer que resulti en cas de demora o endarreriment dé
prestacions pactades.

les
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14. Termini d'execució.

será de 10 mesos a comptar des de I'endemá de la seva
es contempla una prórroga per un termini máxim de 10 mesos més,

La durada de les prestacions

formalització i
adequats al calendari escolar del sistema educatiu.
15. Revisió de preus.
L'adjudicatari no té dret
present contracte.

a revisió de preus, ateses les característiques i durada

del

16. Garanties
Ateses les característiques del contracte no s'exigeix garantia provisional. No obstant, el
contractista que resulti adjudicatari haurá de dipositar una garantía definitiva equivalent
al5o/o del preu d'adjudicació iva exclós .

17. Termini de garantia
S,estableix un termini mínim de garantia de 10 mesos/any sens perjudici que aquest
termini pugui ser millorat per l'adjudicatari.

19. Subcontractació
valor del
En el present contracte es podrá subcontractar per una valor que no superi del 60 % del
de
que
técnicla
el
és
contracte. No es podrá subcontractar la prestació substancial del contracte
gestió NivellA que desenvolupará els Programes Tándems del present contracte'
Essent aquests únicament les prestacions següents:
-Activitats i accions dels Programes Tándem en els centres educatius

2O.- Cessió del contracte.
Ateses les característiques del contracte no es permet la cessió del contracte.

21. Régim específic de penal¡tats.
que
Considerant les característiques del contracte, així com també les possibles millores
50o/o
del
límit
com
el
així
pujuin oferir els contractistes i que seran objecte de valoració,
b"ipr", del contracte iva exclós, s'estableixen les següents penalitats:
a) Incompliments molt greus:

- L'incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec.
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- L'incompliment o compliment

defectuós de les obligacions i/o condicions d,execució
del contracte establertes en aquest plec i en el pleé oe .ond¡.ions
técniques, quan
produeixi un perjudici molt greu i no doni lloc a la iesolució
del contracte.

- L'incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de
tercers en les
prestacions.
- L'incompliment molt greu de les obligacions derivades de la
normativa general sobre
prevenció de riscos laborals.
- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus
sobre el medi ambient
d'acord amb la legislació vigent.

-

L'incompliment dels terminis de pagament amb contractistes proveidors.
i

b) lncompliments greus

- L'incompliment o compliment defectuós de les obligacions
í/o condicions d,execució
del contracte establertes en aquest plec i en el plec áe
condióions técniques, quan no

constitueixi falta molt greu.

- L'incompliment de les prescripcions municipals sobre
comunicació de les prestacions.

- L'incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de
la normativa generar sobre prevenció ¿e r¡scoi raborars. les obligacions derivades de

- L'incompliment de les condicions especials d'execució establertes
en aquest plec,
quan no se'ls hi hagi atribuit el carácter d'obligacions
contractuals
essencials.

c) Incompliments lleus

- L'incompliment o compliment defectuós de les obligacions
í/o condicions d,execució
del contracte estable. rtes en aquest plec i en el plec
áe conoióións técniques, quan no

constitueixi falta molt greu o greu.

- L'incompliment de les obligacions de carácter formal o documentat
exigides en la
normativa de prevenció de riscos laborals i que no
estiguin tipificades com a greus o
molt greus.
Penalitats:

Les penalitats que li seran imposades at contractista per
la comissió d,aquestes faltes
són les següents:

Per incompliments lleus una penalitat equivalent
a
d'adjudicació per a cada penaritat d'aquest'a tiforogia. un 5olo coffi a máxim del preu
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Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 60lo com a máxim del preu
d'adjudicació per cada penalitat d'aquesta tipología.
Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 50o/o com a máxim del preu
d'adjudicació. La imposició d'una penalitat d'aquesta tipologia es incompatible amb la
imposició d'altres penalitats amb independéncia de la tipologia que sigui.
El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual será de tres
mesos a comptar des de la data d'incoació del corresponent expedient.

Teresa Sambola Ferré
Cap de Servei d'Educació
L'Hospitalet de Llobregat, a 24 de marg de 2018.
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