MEMÒRIA SOBRE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE I EFICIÈNCIA EN LA
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS PER LA GESTIÓ DELS CURSOS I TALLERS DEL CENTRE MUNICIPAL
DE FORMACIÓ PERMANENT CAN LLETRES DE LLINARS DEL VALLES.

La present memòria es redacta per tal de donar compliment al que disposa l’article 28 de la Llei
9/2017, de Contractes del Sector Públic, en relació a la necessitat i idoneïtat del contracte i
eficiència en la contractació.
Atès que és voluntat de l’ajuntament de Llinars del Vallès de continuar oferint el servei de
cursos tallers al centre municipal de formació permanent Can Lletres, d’acord amb les
característiques i especificacions tècniques establertes en el corresponent plec de
prescripcions tècniques redactat per l’àrea d’ensenyament.
L’ajuntament de Llinars del Vallès no disposa de mitjans personals ni tècnics per prestar aquests
serveis i és necessària la contractació externa del mateix. No s’escau per la tipologia del servei
a prestar la divisió en lot.
El contracte tindrà una durada inicial de dos anys i es podrà prorrogar anualment fins a dos
anys més, previ acord de l’òrgan competent. La previsió d’inici del contracte és pel dia 1
d’octubre de 2021 i finalització inicial el dia 30 de setembre de 2023.

El preu del contracte es fixa en la quantitat de 25.497,60 euros anuals (exempt d’IVA), que
engloba l’import màxim a pagar pel professorat, que és de 21.248 euros (30 euros bruts l’hora
pel professorat) per les hores que s’acordin realment realitzar, i també inclou la quantitat de
4.249,60 euros (exempt d’IVA), que es correspon al percentatge que l’adjudicatari cobrarà en
concepte de coordinació, gestió del servei i benefici industrial, que és sobre l’import que les
empreses presentaran la seva oferta econòmica, ja que el sou del professorat es fixe.
El valor estimat del contracte als efectes d’allò que estableix l’article 101 i concordants de la
LCSP és de 101.990,40 euros (exempts d’IVA), per la durada inicial del contracte fixada en dos
anys i les possibles prorrogues.
Els criteris de valoració de les ofertes es troben indicats als plecs de clàusules així com les
condicions d’execució del contracte.
Un cop es tinguin tots els documents necessaris, es procedirà a l’aprovació de l’expedient de
contractació per la Junta de Govern Local i a la seva tramitació.

Llinars del Vallès, data al marge
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Donades les característiques dels serveis a prestar i la durada del contracte, es considera que el
procediment més adequat és el procediment obert simplificat, amb varis criteris de valoració,
d’acord amb els articles 145, 146, 159 i concordant de la LCSP, i tramitació ordinària, i licitació
electrònica amb l’eina sobre digital.

