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RESOLUCIÓ REGIDOR DELEGAT D’EDUCACIÓ, POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ,
RECURSOS HUMANS, GOVERN OBERT I CONTRACTACIÓ

Vista la resolució emesa pel regidor delegat d’Educació, Polítiques Actives d’Ocupació,
Recursos Humans, Govern Obert i Contractació de data 15-05-2020 d’aprovació de
l’expedient de contractació per l’adjudicació del contracte del servei de formació
especialitzada per a joves de 12 a 20 (expedient SE 10-2020).
El plec de clàusules administratives informa que el valor estimat del contracte és de 30.930,00
EUR (més IVA), i estableix diversos criteris d’adjudicació.
El procediment de licitació indicat al plec de clàusules administratives particulars és el
procediment obert simplificat establert a l’article 159.6 de la LCSP, el qual estableix que en el
cas de contractes d’obres de valor estimat inferior a 80.000 euros i contractes de
subministraments i serveis de valor estimat inferior a 35.000 euros, amb criteris de valoració
exclusivament quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules matemàtiques, la valoració
de les ofertes es podrà efectuar automàticament mitjançant dispositius informàtics que
garanteixin que l’obertura de les proposicions no es realitza fins que no hagi finalitzat el
termini de presentació de les ofertes.
L’anunci de licitació es va publicar al Perfil del contractant amb data 22-05-2020, establint-se
en aquesta plataforma que el termini de presentació d’ofertes finalitzava amb data 05-062020.
La plataforma de contractació pública eLicita informa de les ofertes presentades i de la data
de presentació i la data d’obertura, que és la següent:
EMPRESES
LOT 1

OFERTA
ECONÒMICA

Classes de repàs i tècniques d’estudi

PUNTUAJOCS, SL
ESCOLA INNOVA SALOU, SL
NASCOR FORMACION, SL

ESQUEMES INFORMÀTICS, SL

25€/h
29€/h
*

DATA
PRESENTACIÓ
D’OFERTES
05-06-2020
05-06-2020
04-06-2020

27,36€/h

DATA D’OBERTURA DELS
SOBRES

11-06-2020, a les 15:07h

24-01-2020

*La proposició presentada per aquesta empresa no es va poder obrir atès que no va aplicar la
paraula clar que exigeix la plataforma de contractació i, en conseqüència, ha de ser exclosa.
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El departament de Compres i contractació sol·licita informe al departament d’Estudis
econòmics perquè determini la possible existència d’ofertes anormalment baixes, d’acord
amb l’establert al plec de clàusules administratives i la tècnica d’Estudis econòmics, Sra.
Cristina Rosa Cantos, emet informe amb data 16-06-2020 constatant que cap de les ofertes
presentades ha de ser considerada com a desproporcionada o temerària.
Amb data 16-06-2020 la tècnica de Joventut, Sra. Alegria Rodríguez Bello, emet informe de
valoració de les ofertes presentades que aboca els següents resultats:
1. Oferta econòmica (fins a 20 punts)
Es dona la màxima puntuació (20 punts) a l’oferta econòmica que proposi prestar el servei per un
preu/hora més baix. La resta d’ofertes es puntuen mitjançant l’aplicació de la fórmula matemàtica que
s’indica a continuació, amb la finalitat de distribuir els punts de manera proporcional:

Puntuació X Oferta més baixa (preu/ hora més baix)
Oferta que es puntua (preu/ hora que es valora)

LOT 1
Oferta 1
Oferta 2
Oferta 3

EMPRESA
ESCOLA INNOVA SALOU SL
ESQUEMES INFORMÀTICS SL
PUNTUA JOCS SL

PREU/HORA
29€/h
27,36€/h
25€/h

PUNTS
17,24 punts
18,27 punts
20 punts

1. Experiència prèvia dels professionals que impartiran cursos (fins a 50 punts)
Es lliuren fins a un màxim de 50 punts aquelles ofertes que justifiquin que tenen un llarg
recorregut d’experiència en la fomació específica en l’àmbit del joventu de 12 a 17-20 anys
segons el lot, en els darrers 5 anys:
Lot 1: experiència en classes de repàs i/o tècniques d’estudi amb joves
Lot 2: experiència en cursos de llengua anglesa nivell B1 i B2 amb joves
Lot 3: experiència en cursos de robòtica amb joves
Lot 4: experiència en educació emocional amb joves
CRITERIS
50 punts si acrediten més de 497 h
45 punts si acrediten entre de 446 i 496 h
40 punts si acrediten entre de 395 i 445 h
35 punts si acrediten entre de 344 i 394h
30 punts si acrediten entre de 293 i 343h
25punts si acrediten entre 244 i 292h
20 punts si s’acrediten entre 193 i 243h
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LOT 1
Oferta 1
Oferta 2
Oferta 3

EMPRESA
ESCOLA INNOVA SALOU SL
ESQUEMES INFORMÀTICS SL
PUNTUA JOCS SL

HORES EXPERIÈNCIA
més de 497h
més de 497h
360h

PUNTS
50 punts
50 punts
35 punts

QUADRE RESUM DE LA VALORACIÓ
LOT 1
Oferta 1
Oferta 2
Oferta 3

EMPRESA
ESCOLA INNOVA SALOU SL
ESQUEMES INFORMÀTICS SL
PUNTUA JOCS SL

PUNTS Criteri 1
17,24 punts
18,27 punts
20 punts

PUNTS Criteri 2
50 punts
50 punts
35 punts

PUNTS TOTALS
67,24 punts
68,27 punts
55 punts

Atès que el plec de clàusules administratives particulars estableix que l’adjudicació es farà a
l’oferta que obtingui millor puntuació.
Per la qual cosa, un cop revisada documentació que consta a l’expedient de SE 10-2020,

Per tot això, en exercici de les competències conferides en virtut de les delegacions
efectuades per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant els Decrets núms. 142 i 147 de
dates 5 i 8 de juliol de 2019 (BOPT de data 22-7-19),
RESOLC:

1. Adjudicar el lot 1 del contracte del servei de formació especialitzada per a joves de 12
a 20 anys, consistent en classes de repàs i tècniques d’estudi, a l’empresa ESQUEMES
INFORMÀTICS SL, i resta de condicions de la seva oferta, per un preu hora 27,36 EUR (més IVA),
per l’execució de 213 hores. El preu màxim del contracte serà de 5.827,68 EUR(més IVA), amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 33 33700 22799 2 ADMO. GRAL. JOVENTUT ACTIVITATS
JUVENILS ESTENEDOR. CPS, amb la següent distribució del crèdit:
A l’exercici pressupostari del 2020 s’aplicaran com a màxim 1.149,12€ més IVA
(Classes de repàs + tècniques d’estudi: un màxim de 42h)
A l’exercici pressupostari del 2021 s’aplicaran com a màxim 2.790,72€ més IVA
(Classes de repàs + tècniques d’estudi: un màxim de 102h)
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La durada del contracte serà de tres anys, d’acord amb les dades indicades en el següent
quadrant:
Cursos

Període de prestació del servei
1 d’octubre de 2020 a 31 de maig 2022

CLASSES DE REPÀS
TALLER DE TÈCNIQUES D’ESTUDI

(les classes s’impartiran d’octubre a maig)
1 de juliol de 2020 a 31 d’agost de 2022
(les classes s’impartiran durant els mesos de
juliol i agost)

Tot requerint-lo per a que accepti la present adjudicació mitjançant firma de la notificació que
se li practicarà i tingui efectes de formalització del contracte.

2. Ordenar als serveis econòmics municipals que efectuïn la corresponent retenció de crèdit.

[Firma01-01] [Firma10-01]

[Firma11-01]

Codi Verificació Electrònic - El pot validar a https://seu.cambrils.cat
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