Núm. expedient de contractació

CO2022010EDU

INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DE CONTRACTE DE SERVEIS

1.

OBJECTE DEL CONTRACTE

És objecte del contracte de servei l’execució del Programa d'acompanyament a l'estudi per
l’alumnat de 5è, 6è de primària i 1r i 2on d’ESO dels centres educatius de la ciutat i del Programa
de reforç educatiu i de suport a la inclusió per a l’alumnat de 1r a 6è de primària de l’escola
Roser Capdevila i altres de caràcter administratiu i complementari per als cursos 2022-2023, i
2023-2024. Amb l’objectiu de reforçar els aprenentatges dels alumnes que no tenen assolides les
competències necessàries per seguir els aprenentatges corresponents i poden quedar exclosos del
sistema educatiu i així com contribuir a la reducció de l’índex de fracàs escolar.
També inclou les tasques de caràcter administratiu i complementari que permetin desenvolupar el
projecte: inscripcions de l’alumnat, recollida de tota la documentació necessària per formalitzar la
inscripció, autoritzacions familiars, actualització d’altes i baixes dels infants a les sessions,
coordinacions amb les famílies, centres educatius i departament municipal d’Educació, Infància i
Família, fer el seguiment del projecte i la seva avaluació continua, elaborar la memòria anual del
projecte, etc.
Codi/s vocabulari comú europeu (CPV)
80000000-4 Serveis d’ensenyament i formació
Proveïdor únic per raons d’exclusivitat
NO
Contracte inclòs en l’annex IV de la LCSP
SI
Lots
NO
Justificació de la no divisió en lots:
L’objecte del contracte és una unitat funcional i no es pot preveure la seva realització de forma
separada. ja que això dificultaria la correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic. A més, cal
tenir en compte que el pressupost del contracte no és cap barrera a l’accés al contracte de les PIME.
Obligació de subrogació per una norma legal, un conveni col·lectiu o un acord de negociació
col·lectiva d'eficàcia general (article 130 LCSP)
Si. Segons l’article 38 del Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya
per als anys 2011 a 2016 (codi de conveni núm. 79002295012003)
Contracte reservat de conformitat amb la DA 4ª LCSP
NO
Contracte complementari d’obres o subministrament
NO
2.

NECESSITATS A SATISFER I IDONEÏTAT DE L’OBJECTE

Ens els darrers anys s’ha detectat als centres educatius les dificultats d’alguns escolars per seguir els
ritmes d’aprenentatge escolar, sobre tot en el moment d’acabar la primària i els primers cursos de
secundària.
L’objectiu d’aquest programa és contribuir a l’èxit escolar durant la primària en el cas del programa que
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es realitza a l’escola Roser Capdevila i en el pas entre primària i secundària pel que fa al programa de
l’acompanyament a l’estudi. Aquests programes es van iniciar fa aproximadament deu cursos a
demanda dels centres educatius i de les famílies. El seu objectiu era i és reforçar els aprenentatges
dels infants i joves acompanyant-los en l’adquisició d’hàbits d’estudi, seguiment i reforç dels
aprenentatges escolars, per tal de contribuir al seu èxit educatiu. En aquests moments hi ha infants i
joves als centres educatius de la ciutat que tenen dificultats per seguir els processos d’aprenentatge de
forma autònoma i, per això, tant els centres educatius com les famílies, expressen la seva necessitat de
què aquest alumnat tingui un acompanyament extern facilitat per l’Ajuntament.
La Generalitat de Catalunya (departament d’Ensenyament) i l’Ajuntament de Sant Joan Despí van
signar el setembre del 2017 un conveni de col·laboració (Pla Educatiu d’Entorn) amb l’objectiu
d’aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant l’equitat, l’educació
intercultural, el foment de la convivència i l’ús de la llengua catalana amb la participació de les entitats
educatives del territori. Es basa en un model d’intervenció global que es posa a l’abast de l’alumnat de
la zona escolar.
La primera acció d’aquest Pla Educatiu d’Entorn (PEE) ha estat la diagnosi del territori i dels centres
educatius. Un dels resultats d’aquesta diagnosi ha estat la d’aportar informació sobre l’especial situació
de l’alumnat de l’escola Roser Capdevila (escola d’alta complexitat), en la qual hi ha uns 16 alumnes de
1r i 2on curs de primària i aproximadament 40 alumnes de 3r a 6è de primària amb dificultats
d’aprenentatge i d’integració social, i uns 70 alumnes de 5è i 6è de primària (50 alumnes) i de 1r i 2n
(20 alumnes) de secundària dels centres educatius de la ciutat amb dificultats d’aprenentatge.
Això comporta, en el marc del conveni, programar accions per aconseguir què aquests alumnes puguin
seguir l’escolaritat amb normalitat.
Aquest programa ha de facilitar-los fora d’horari escolar un espai d’atenció directa (3 hores a la
setmana a primària i 1,5 hores a la setmana a secundària) on puguin tenir un suport en la realització de
les tasques acadèmiques (deures, preparació d’exàmens, agenda,etc.), potenciar l’ús del català,
reforçar hàbits fonamentals, com l’ordre, la puntualitat, l’assistència, etc.
Té l’objectiu de contribuir a la reducció de l’índex de fracàs escolar de l’alumnat de Sant Joan Despí.

3.

JUSTIFICACIÓ D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PROPIS (art. 116.4.f) LCSP)

El departament municipal d’Educació, Infància i Família, responsable d’aquest programa per a nois i
noies de centres educatius de Sant Joan Despí, no disposa dins de la plantilla municipal de personal
suficient, ni qualificat per dur a terme la tasca requerida per realitzar aquest programa.
La contractació d’una empresa externa és el que en aquest moment garanteix els serveis essencials
del programa, així com que es realitzin de forma adequada.
La insuficiència de mitjans de personal municipal combinada amb la reduïda estructura del departament
responsable del servei, és el que ens fa proposar que un sol operador executi tot el contracte de aquest
servei públic. Considerem que és la solució més idònia per garantir el funcionament correcte d’aquest
programa.
4.

DEPARTAMENT ENCARREGAT DEL SEGUIMENT I EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Departament d’Educació, Infància i Família
Persona responsable: Ana Expósito, tècnica del departament d’Educació, Infància i Família
5.

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)

El valor estimat (VE) del contracte a efectes de determinar el procediment d’adjudicació, el règim de
publicitat i l’òrgan de contractació, és de 105.059,90€ sense incloure l'Impost sobre el Valor Afegit,
calculat d’acord amb el següent detall:
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Pressupost contracte (2 anys)
Pròrroga 1
Total VEC
6.

69.228,83€
35.831,07€
105.059,90€

PRESSUPOST DE LICITACIÓ I FINANÇAMENT
Pressupost sense IVA

Tipus d'IVA

Import IVA

Pressupost IVA inclòs

69.228,83€

exempt

0,00 €

69.228,83€

Sistema de determinació del pressupost:
Curs
2022-2023
27.139,45€

Costos directes
Costos salarials
2’5%

Augment conveni
Total costos salarials

678,49€

Curs
2023-2024
27.817,94€
2%

556,36€

Curs
2024-2025
28.374,30€
2’5%

709,36€

27.817,94€

28.374,30€

29.083,66€

2.781,79€

2.837,43€

2.908,37€

30.599,73€

31.211,73€

31.992,03€

Despeses indirectes 6%

1.835,98€

1.872,70€

1.919,52€

Benefici industrial 6%
Subtotal costos
indirectes

1.835,98€

1.872,70€

1.919,52€

3.671.96€

3.745,40€

3.839,04€

34.271,70€

34.957,13€

35.831,07€

Despeses directes
Subtotal costos
directes
Costos indirectes

IVA EXEMPT
TOTAL

Finançament: 100% Ajuntament de Sant Joan Despí
La despesa derivada d'aquest contracte es finançarà segons el següent detall:
Exercici pressupostari
2022
2023
2024

Partida pressupostària

07 326122799

Despesa
11.423,90€
33.917,55€
23.887,38€

Cofinançament: SI
Finançament Ajuntament Sant Joan Despí100%
Finançament altres ens (especificar quins): Diputació Barcelona (subvenció 2021) 10.462€ 33,7% i
Generalitat de Catalunya PMOE (subvenció 2021-2022) 15.000€ 48,3%
7.

REVISIÓ DE PREUS

En aquest contracte NO procedeix la revisió de preus
8.

RÈGIM DE PAGAMENTS

Règim de pagament : pagaments mensuals (total curs escolar dividit en 9 mensualitats de la
mateixa quantitat)
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9.

DURADA DEL CONTRACTE, TERMINI D’EXECUCIÓ, DATA/ES D’EXECUCIÓ I LLOC

Termini total d’execució, durada o data/dates d’execució: 1 d’octubre 2022 a 15 de juny 2023 i 1
d’octubre 2023 a 15 de juny 2024
Pròrroga: SI
Durada màxima de la pròrroga: 1 any
Terminis parcials: NO
Lloc d’execució: Espais de les 2 biblioteques públiques de la ciutat reservats i equipats per
aquesta activitat; i a l’escola Roser Capdevila
10. PROGRAMA DE TREBALL
Obligació de presentar un programa de treball: SI
Presentació: Inici de curs amb la programació anual, i memòria al final de cada curs escolar
11. SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA I TÈCNICA
Acreditació de la solvència econòmica i financera
Criteri: Article 87.1, apartat a) de la LCSP: “Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en
l'àmbit a què es refereixi el contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció
de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de presentació de les ofertes per import
igual o superior a l'exigit en l'anunci de licitació o en la invitació a participar en el procediment i en els
plecs del contracte o, si no, a l'establert reglamentàriament.
Requisits mínims de solvència en aquest contracte: L’empresari haurà d’acreditar en almenys un dels
tres últims exercicis tancats, un volum anual de negoci igual o superior a una vegada i mitja el valor
estimat del contracte.
Forma d’acreditació: alternativament el licitador podrà optar per algun dels següents mitjans:
a)

Comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en el
registre, i en cas contrari per les dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els
empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de
negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

b)

Declaració responsable de l’empresari o el seu representant legal en la que consti el volum anual
de negoci en l’àmbit corresponent a l’objecte del contracte en els tres últims exercicis conclosos

Acreditació de la solvència tècnica o professional:
Criteri i forma d’acreditació (Article 90.1, apartat a) de la LCSP):
a)

Una 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 què
s'indiqui l'import, la data i el destinatari, públic o privat dels mateixos; quan sigui necessari per
garantir un nivell adequat de competència dels poders adjudicadors podran indicar que es tindran
en compte les proves dels serveis pertinents efectuats més de tres anys abans. Quan li sigui
requerit pels serveis dependents de l'òrgan de contractació dels serveis o treballs efectuats
s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui
una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat
expedit per aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari
acompanyat dels documents que es troben en poder del mateix que acreditin la realització de la
prestació; si escau, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per
l'autoritat competent.

b)

Títols acadèmics i professionals de l'empresari i dels directius de l'empresa i, en particular, del
responsable o responsables de l'execució del contracte així com dels tècnics encarregats
directament de la mateixa, sempre que no s'avaluïn com un criteri d'adjudicació.
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Empreses de nova creació (art. 90.4 LCSP): En els contractes no subjectes a regulació
harmonitzada, quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent per tal la que tingui
una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s'acreditarà per un o diversos dels mitjans a
què es refereixen les lletres a) i b) anteriors, sense que en cap cas sigui aplicable el que estableix la
lletra a), relatiu a l'execució d'un nombre determinat de serveis.
12. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
a) CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (55 punts)
a.1. Oferta econòmica (fins a 40 punts)
A l'oferta econòmica més baixa en relació amb el pressupost màxim de licitació se li assignarà la
màxima puntuació. La puntuació de la resta d'ofertes s’obtindrà mitjançant l’aplicació de la següent
fórmula:

on:
Pi = Puntuació de l’oferta «i» a valorar
Pm = Puntuació màxima del criteri econòmic
IL = Import de licitació
Oi = Oferta «i» a valorar
Om= Oferta de preu més baix (millor oferta econòmica)
M = Factor de ponderació
amb M = 2 Justificat d’acord amb la DIRECTRIU 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació
de les proposicions econòmica i tècnica, de la Direcció General de Contractació pública de la
Generalitat de Catalunya.
https://contractacio.gencat.cat/ca/gestionar-contractacio/regulacio-supervisio/instruccions-directrius/

a.2. Preparació i execució de sessions informatives i/o formatives adreçades als usuaris i/o les
seves famílies, sense cost per a l’Ajuntament, fins a 15 punts.
Impartició de tallers o sessions específiques d’1 hora cadascuna, relacionats amb els objectius del
servei i que, per exemple: contribueixin a millorar hàbits estudi, etc.
Caldrà detallar el col·lectiu a qui s’adreça el taller i el nombre de tallers/sessions que s’impartiran.
S’atorgarà 5 punts per taller/sessió que s’ofereixi, sense cost per a l’Ajuntament, fins a un màxim de 15
punts.
CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR (fins a 45 punts)
Projecte tècnic del servei
L’extensió màxima del projecte haurà de ser de 25 pàgines, mida DIN-A4, a dues cares, amb cos de
lletra 11 i interlineat senzill. El document estarà paginat, completament indexat i haurà de seguir l’ordre
establert, seguint l’esquema que es concreta tot seguit. No computa en l’extensió la portada, els
separadors, l’índex ni els annexos.
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1. Proposta d’organització del servei, composició i descripció dels equips de treball i la distribució de
tasques, fins a 7 punts
2. Proposta anual del servei amb temporalització de les sessions, fins a 4 punts
3. Metodologia i activitats que es plantegen durant el curs per assolir els objectius del servei, fins a 4
punts
4. Protocols per recollir i donar resposta a les incidències que es detectin. Canals establerts per recollirles, analitzar-les i solucionar-les, fins a 3 punts
5. Concreció de l’organització de les tasques administratives i la seva temporització, fins a 7 punts
6. Proposta de coordinació amb l’Ajuntament i amb els diferents agents que hi intervenen, fins a 7
punts.
7. Proposta de reunió amb les famílies a l’inici del curs, fins a 5 punts
8. Relació amb les famílies i eines per aconseguir la seva implicació en l’estudi dels fills/es, fins a 5
punts
9. Avaluació interna: per la proposta de sistemes de registre d’incidències i coordinació, eines
d’avaluació del projecte i control de la gestió del servei, fins a punts 3 punts.

Es valorarà dins del projecte en el seu global:
- Que es tingui en compte el context social i les necessitats dels usuaris/destinataris del servei.
- Elements innovadors, originals, i realistes.
- Adaptació de la proposta a la situació sanitària que estem vivint.
- La claredat, sistemàtica i detall en la presentació del contingut de la proposta, així com el seu ajust a
les especificacions establertes als plecs.
Assignació de la puntuació als criteris avaluables dependents d’un judici de valor:
La valoració per a cada criteri que depengui d‟un judici de valor consistirà en les següents:
- “Poc rellevant / no compleix”: La puntuació serà del 0% dels punts assignats als criteris o subcriteris
de valoració en qüestió. Aquesta valoració s’utilitzarà quan la informació facilitada pel licitador no
compleixi els requisits establerts per l’Ajuntament al plec de prescripcions tècniques, no es
correspongui a les necessitats exposades o es limiti a reproduir els plecs.
- “Correcte / compleix”: La puntuació serà del 50% dels punts assignats al criteris o subcriteris de
valoració en qüestió. Aquesta valoració s’utilitzarà quan la informació facilitada pel licitador compleixi
els requisits establerts per l’Ajuntament en el plec de prescripcions tècniques, però no resulti exhaustiva
i encertada amb les necessitats exposades al plec de prescripcions tècniques.
- “Exhaustiva i coherent / compleix plenament”: La puntuació serà del 100% dels punts assignats als
criteris o subcriteris de valoració en qüestió. S’aplicarà aquesta valoració quan la proposta del licitador
respongui plenament als requisits establerts per l’Ajuntament al plec de prescripcions tècniques, de
forma completa, exhaustiva, detallada i encertada amb el que s’ha sol·licitat en dit apartat.

13. ADMISSIBILITAT DE VARIANTS
En aquest contracte NO s’admeten variants.
14. ASPECTES SOCIALS, MEDIAMBIENTALS I ÈTICS
Ofertes anormalment baixes
En tot cas, l’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes si es comprova que són anormalment baixes
perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en
matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, incloent l'incompliment dels convenis
col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix l'article 201 de la LCSP.
Condicions especials d’execució
S’estableixen les següents condicions especials d’execució del contracte, de caràcter social, que també
regiran per a les empreses subcontractades:
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a)

Garantia d’igualtat de retribucions
El contractista garantirà la igualtat de retribucions, a excepció de l’antiguitat i altres eventuals
complements de caràcter personal, entre les persones de la mateixa categoria i lloc de treball, amb
independència del tipus de contracte que les vinculi al servei.
Aquest condició serà vigent i s’aplicarà amb efectes de la data d’inici de la vigència del contracte a
totes aquelles situacions que es detecti que la contravenen.

b)

Noves contractacions durant l’execució del contracte
Les noves contractacions de personal que l’empresa adjudicatària hagi de fer durant l’execució del
contracte s’efectuaran necessàriament entre persones que es trobin en situació legal d’atur i, quan
sigui possible, entre col·lectius amb particulars dificultats d’inserció en el mercat laboral, sempre i
quan els seus perfils professionals s’ajustin a les necessitats del contracte. Per a la selecció del
personal, el contractista es dirigirà preferentment en primera instància als serveis públics locals
d’ocupació.

c)

Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant
tot el període contractual.
L'empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions laborals i
socials de les persones treballadores ocupades en l'execució del contracte, fixades en el moment
de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d'aplicació.
El responsable del contracte podrà requerir a l'empresa contractista que declari formalment que ha
complert l’obligació. Així mateix, el responsable del contracte o l'òrgan de contractació podran
requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que informin al respecte.

d)

Sotmetiment a la normativa en matèria de protecció de dades

L’empresa contractista té l’obligació de sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en
matèria de protecció de dades i respectar-la, amb l’advertiment que aquesta obligació té el caràcter
d’obligació contractual essencial.
Aquestes condicions especials d’execució tenen el caràcter d'obligacions contractuals essencials, a
l'efecte de qualificar el seu incompliment com a causa de resolució d'acord amb els articles 202.3 i 211
f) de la LCSP.
15. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE PEL CONTRACTISTA
Obligació d'executar determinades parts dels treballs, en atenció a la seva especial naturalesa,
directament pel propi contractista o per un participant en la UTE: NO
16. SUBCONTRACTACIÓ
Es permet la subcontractació: en els termes i condicions que preveu l’article 235 de la LCSP.
17. CESSIÓ DEL CONTRACTE
Els drets i obligacions que provenen del contracte SI podran ser cedits pel contractista a un tercer, de
conformitat amb el que es disposa en el segon paràgraf de l'article 214.1 de la LCSP.
18. MODIFICACIONS
PARTICULARS

PREVISTES

EN

EL

PLEC

DE

CLÀUSULES

ADMINISTRATIVES

En aquest contracte NO es preveuen modificacions en els termes previstos a l’article 204 de la LCSP
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19. TERMINI DE GARANTIA
Procedeix termini de garantia NO
20. PRESTACIONS DIRECTES A LA CIUTADANIA (art. 312 LCSP)
El contracte comporta prestacions directes a la ciutadania: SI
Règim jurídic del servei
D’acord amb l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, el municipi amb
població superior a 20.000 habitants ha de prestar, en tot cas, com a serveis obligatoris l’avaluació i
informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc
d’exclusió social.
21. BENS MUNICIPALS AFECTES AL SERVEI
El contracte comporta l’ús de bens municipals pel contractista: SI

La cap del departament,
<data i signatura>
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