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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT, IDONEÏTAT I EFICIÈNCIA DEL
CONTRACTE I INFORME D’INICI:
De conformitat amb els articles 28 i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, el present document s’emet als efectes de justificar, entre
d’altres extrems, la naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir
mitjançant el present contracte, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a
satisfer-les.
El projecte “El Prat, ciutat dels infants” estructura la participació de la infància al Prat, i
en conseqüència està inserit al Programa de Participació del Departament d’Educació.
La Participació és un dels elements metodològics transversals de la secció, entesa com a
implicació i responsabilitat compartida, tant de la ciutadania com de les professionals
dels diferents àmbits. El Programa de Participació en el que s’ubica el projecte, té com a
línies de desenvolupament: fomentar la participació de la comunitat educativa per
enfortir el paper actiu dels infants de la ciutat, i identificar i desenvolupar el potencial
educatiu dels agents de l’entorn. En conseqüència es marca com a objectiu gestionar i
coordinar la participació de la comunitat educativa en els diferents espais i òrgans de
participació.
El Consell dels Infants també consta com una de les accions del Pla d’Actuació Municipal
(PAM), que insta a continuar impulsant aquest Consell com a plataforma de participació
dels infants de la ciutat.
Per tal d’assolir-ho, la secció d’Educació ha marcat quatre objectius específics:


Definir noves i més freqüents estratègies de connexió entre el Consell dels Infants
i els alumnes dels centres educatius als que representen.



Connectar la temàtica de ciutat escollida pel Consell amb espais de presa de
decisions municipals i els serveis o regidories que hi estan relacionades.



Impulsar una major visualització de la tasca de representació i participació dels
infants en la construcció de la ciutat.



Connectar el Consell dels Infants amb els processos de participació d'infants i
adolescents que es porten a terme en els centres de secundària obligatòria i amb
la Regidoria de Joventut.
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Tenint en compte l’experiència dels darrers vint anys, i les demandes tant del PAM com
del Document marc del Departament d’Educació, és imprescindible donar continuïtat a
aquest projecte per poder assolir els objectius generals i específics fixats, i poder dotar al
Consell dels recursos i la qualitat necessàries per a poder repensar, participar i
transformar la ciutat del Prat de Llobregat.
El projecte treballa a partir de dos eixos estructurals bàsics com són el Consell dels
Infants i els tallers de participació a les escoles, i es du a terme d’ençà de l’any 1999. Va
sorgir de la proposta del pedagog italià Francesco Tonucci i d’un conveni de cooperació
subscrit entre l’Ajuntament del Prat de Llobregat i l’Àrea d’Educació de la Diputació de
Barcelona.
Des del 2017, la dinamització i coordinació d’aquest projecte es du a terme mitjançant la
contractació d’un servei extern (expedient 11466/2017), amb venciment el 30/06/2021.
El Departament d’Educació té la necessitat de donar continuïtat a aquest projecte per tal
d’assegurar l’expertesa i professionalitat tant en processos participatius com en l’atenció
directa amb infants i adolescents. La suma d’aquests dos factors (participació i atenció
directa de la infància i adolescència) requereix de professionals amb titulació específica,
experiència i expertesa acumulades. L’Ajuntament del Prat de Llobregat manca d’aquests
recursos, i per això és imprescindible que aquest projecte continuï amb la contractació
d’un servei extern.
1)OBJECTE:
Contractació del servei de dinamització i coordinació del projecte “El Prat, ciutat dels
infants” en els seus dos eixos, el Consell dels Infants i els tallers de participació a les
escoles.
2)LOTS:
No, per la relació i connexió de les diferents accions del programa.
Per la naturalesa del contracte, on les tasques a cobrir pel licitador són molt delimitades,
la seva divisió en lots dificultaria la seva execució des del punt de vista tècnic i la faria
més onerosa. Tanmateix, la necessitat de coordinar als diferents contractistes per a
diversos lots podria comportar greument el risc de soscavar l’adequada execució del
contracte. És per aquest motiu que es considera adequat que la present licitació no es
divideixi en lots.
3.CPV 2008:
85312320-8 Serveis d’Assessorament
80410000-1 Serveis escolars diversos
4.RESPONSABLE DEL CONTRACTE:
Joan Carles Navarro Morera
Cap d’Educació
93 379 00 50 ext. 5333
navarrom@elprat.cat
5.NOM, COGNOMS I CÀRREC DELS 2 VOCALS
FORMARAN PART DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ:

DEL

DEPARTAMENT

QUE
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Joan Carles Navarro Morera, Cap d’Educació
Cuadri Morillas, Adjunta al Cap del Departament d’Educació
6)CLÀUSULES DE CONTINGUT ÈTIC, SOCIAL
INCORPORAR EN LES FASES DEL PROCEDIMENT:

I/O

MEDIAMBIENTAL

A

NO.
7)ÉS UN CONTRACTE AMB CONTINUÏTAT?:
Si
8)TERMINI:
La durada del contracte serà d’un any des de la seva formalització, en la modalitat de
curs escolar (setembre - juny).
9)PRÒRROGA:
Sí, fins a una pròrroga anual (seguint la modalitat de curs escolar).
10)PREU O PRESSUPOST MÀXIM SENSE IVA:
El pressupost anual màxim de la licitació sense IVA és de 10.413,22 euros.

Curs 2020-2021
hores
estimades preu/hora
TASQUES DE
Exercici de les tasques establertes a la clàusula 3.5.4. del Plec de
COORDINACIÓ GENERAL Condicions tècniques
DEL PROJECTE
TASQUES DE
DINAMITZACIÓ DEL
CONSELL DELS INFANTS

total

80

15

1.200,00

80

15

1.200,00

40

48

1.920,00

50

48

2.400,00

30

15

450,00

30

48

1.440,00

Temps de dedicació indirecta (preparació, avaluacions, programació i
altres tasques de naturalesa anàloga descrites a la clàusula 3.5.3. del
Plec de Prescripcions tècniques)

Dinamitzar sessions ordinàries del Consell (hora de dedicació directa)
Mostra d'entitats (hora de dedicació directa)
Temps de dedicació indirecta (preparació, avaluacions, programació i
altres tasques de naturalesa anàloga descrites a la clàusula 3.5.3 del
Plec de Prescripcions tècniques)

TALLERS DE PARTICIPACIÓ
Dinamització dels tallers de participació

MATERIAL FUNGIBLE

Material per a les activitats

CNIAC

Acompanyament i assistència reunions

DESPLAÇAMENTS

329,24
6

28

168,00

9

12

108,00
9.215,24

TOTAL

9.215,24

% benefici

1.197,98
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Total
sense IVA
iva 21%
Total amb
IVA

10.413,22
2.186,78
12.600,00

L’empresa haurà de desglossar en la seva proposta de pressupost, el preu/hora dels/les
treballadors/es, i haurà d’incloure les despeses de gestió.
A efectes de la proposta s’hauran de respectar els imports establerts pel conveni del
sector.
11)TIPUS D'IVA:
21%
12)DETERMINACIÓ DEL PREU:
A un tant alçat.
13)POSSIBLES MODIFICACIONS:
El contracte es podrà modificar durant la seva vigència fins a un màxim del 20% del preu
inicial, i només en el cas que el projecte incorpori d’altres actuacions en l’agenda del
programa que requereixin d’un augment de les hores requerides del personal encarregat
de l’execució del contracte o mitjans materials.
14)ÉS UN CONTRACTE AMB TRACTAMENT DE DADES CONFIDENCIALS? ( segons
LOPD):
Sí.
15)ÉS UN CONTRACTE DE SERVEIS AMB OBLIGACIÓ DE SUBROGACIÓ DE
PERSONAL?
Sí.
16)ÉS UN CONTRACTE QUE COMPORTA EL COMPLIMENT DE LA LLEI DE
PROTECCIÓ JURÍDICA DEL MENOR?:
Sí.
17)SUBCONTRACTACIÓ:
Les tasques principals de l’objecte del contracte les haurà de dur a terme l’empresa
adjudicatària, i només pot fer ús de la subcontractació de forma excepcional pels tallers
de participació.
18)LLOC:
Centres educatius del Prat de Llobregat, Departament d’Educació i equipaments públics
del Prat de Llobregat.
19)FORMA DE PAGAMENT:
Abonament mensual.
20)GARANTIA:
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Definitiva: SÍ, la legalment establerta.
Raons de l’exempció:
Devolució de la garantia:
Previst legalment
21)TERMINI DE GARANTIA DEL PRODUCTE:
No.
22)SOLVÈNCIA:
Solvència tècnica en serveis:
 Relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa que
els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim els tres
últims anys, en la que s’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat,
dels mateixos.


Solvència econòmica o financera: Segons llei.

23)RESTA DE CONDICIONS: Segons plec de condicions tècniques.
Segons plec de condicions tècniques, clàusula 4.1 del Plec de condicions tècniques.
24)PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL:
Sí. L’Import serà de 600.000€.
25)CRITERIS OBJECTIUS D’ADJUDICACIÓ:
 1.-Criteris subjectius que depenen d'un judici de valor (màxim de 25 punts)
Els següents criteris subjectius s’han de presentar en format de memòria amb claredat
expositiva i de forma ordenada. Tipus i mida de lletra: Arial, 11 punts. Interlineat:1,25
justificat amb separació de paràgrafs doble. La memòria ha d’estar indexada seguint
l’ordre de criteris següent:
1. Proposta de dinamització d’una sessió ordinària del Consell dels Infants.
Fins a 7 punts
 Es valorarà el següent contingut: la proposta metodològica (recull dels
mètodes pedagògics que després s’aplicaran en el desenvolupament de
l’activitat del Consell dels Infants) de la sessió, tenint en compte els criteris
pedagògics descrits a la clàusula 3.3 del Plec de Prescripcions Tècniques. La
proposta de desenvolupament de la sessió desglossant les activitats i
indicant el temps de cada acció, fins a completar 1.30h. L’originalitat, i la
connexió manifesta amb els objectius descrits a la clàusula 3.2 del Plec de
Prescripcions Tècniques.
2. Proposta de protocol de comunicació amb l’Ajuntament els infants i famílies
del Consell dels infants. Fins a 4 punts
 Es valorarà el grau d’innovació, coneixement i connexió manifesta amb la
clàusula 3.5 del Plec de Prescripcions Tècniques.
3. Proposta de millora i innovació en la recollida d’indicadors del projecte.
Fins a 4 punts
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Es valorarà el grau d’innovació,
capacitat de verificar el grau de
clàusula 3.2 del Plec de Condicions
amb el punt 3 de la clàusula 3.5.1.

coneixement de les eines proposades i
compliment dels objectius marcats a la
Tècniques, així com la connexió manifesta
del Plec de Condicions Tècniques.

4. Proposta de millora i innovació en el procés de selecció dels membres del
Consell dels Infants. Fins a 5 punts
 Es valorarà el grau d’innovació de la proposta que incorpori una mirada
inclusiva i afavoreixi la diversitat i la representativitat de la infància al Prat.



5. Proposta d’accions alternatives al Consell dels Infants i als Tallers de
participació, que millorin i aprofundeixin en la participació de la infància i
l’adolescència al Prat. Fins a 5 punts
 Es valorarà el grau d’innovació i originalitat d’accions que complementin el
Consell i els tallers de participació, i tinguin una connexió manifesta amb la
clàusula 3.2 del Plec de Prescripcions Tècniques.
2.- Criteris objectius avaluables de forma automàtica (màxim de 35 punts)

No passaran a la fase de criteris automàtics, les propostes que no arribin al mínim de 15
PUNTS de criteris subjectius.
1. Preu de licitació (fins a un màxim de 25 punts).

X=

(Oferta a valorar – Millor Oferta)
1 - ___________________________________

x Núm. Punts

Pressupost de licitació

Els licitadors oferiran un desglossament del preu/hora de la coordinació,
dinamització del Consell dels Infants i de la dinamització dels Tallers de Participació
tenint en compte les despeses de gestió i respectant els imports establerts en el
conveni del lleure.
2. Aportació d’eines telemàtiques per la dinamització del Consell dels Infants.
S’haurà d’indicar l’eina proposada i la seva funcionalitat. Per cada eina 2,5
punts, fins un màxim de 5 punts.
3. Compromís de l’empresa d’aplicar a la plantilla d’execució del contracte les
mesures adreçades a la igualtat de gènere. 5 punts.

1. PARTIDA/ES PRESSUPOSTARIA/ES: 041 326 227993 d’Educació
2. CENTRE/S DE COST: 205 601 i 205 501
3. UNITAT TRAMITADORA: GE 000 2250 Educació
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US RECOMANEM QUE REVISEU AQUESTA PLANTILLA UNA VEGADA OMPLERTA,
PER TAL D'EVITAR QUE APAREGUIN CONCEPTES OCULTES O MANCA
D'APARTATS PER CONTESTAR.
El tinent d’alcalde, en l’ús de les atribucions delegades per
CONFORMITAT a l’inici i tramitació d’aquest expedient.

l’Alcaldia,

dóna

El Prat de Llobregat,
F_GRPFIRMA_CAPS

F_GRPFIRMA_TALCALDE
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