INFORME CONTRACTACIÓ
1. OBJECTE DEL CONTRACTE (art. 118 LCSP)
Impartició de 6 mòduls formatius corresponents al programa Treball i Formació 2020 COVID i
Treball i Formació 2020 DONA d’acord amb el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT). L’objecte
del contracte es divideix en 2 lots:

Programa del SOC

Objecte del contracte
Impartició dels mòduls formatius següents:

LOT 1
3
mòduls

Treball i Formació
2020 COVID

 1 mòdul de ADG - Treball en equip (30 hores).
 1 mòdul de SAN - Primers auxilis bàsics en l’àmbit sanitari
(10 hores).
 1 mòdul de SAN - Gestió administrativa sanitària (20 hores).
Alumnat:
12 persones participants al programa.
Terminis:
Entre 10 maig i 15 juliol de 2021.
Impartició dels mòduls formatius següents:

LOT 2
3
mòduls

Treball i Formació
2020 DONA

 1 mòdul IFC – Tractament de la informació (ACTIC/C4).
Nivell bàsic (30 hores).
 1 mòdul IFC - Tractament de la informació numèrica
(ACTIC/C6). Nivell bàsic (30 hores).
 1 mòdul ADG – Com parlar en públic (20 hores).
Alumnat:
5 persones participants al programa.
Terminis:
Entre 10 maig i 15 juliol de 2021.

Justificació de la necessitat:
Atès que el Consell Comarcal del Bages, des de l’Àrea de Desenvolupament Comarcal, gestiona
programes per fomentar l’ocupació a la comarca mitjançant subvencions del Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC) i de la Diputació de Barcelona. Amb aquest objectiu es gestionen programes en
aquelles convocatòries del SOC a les quals 29 ajuntaments de la comarca de menys de 20.000
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habitants no s’hi poden acollir. D’aquesta manera es garanteix cobertura a tota la ciutadania a les
polítiques actives d’ocupació que han de servir per incrementar el seu grau d’ocupabilitat i donarlos suport en la inserció laboral tot afavorint aquells col·lectius de més difícil inserció laboral.
Atès que el Consell Comarcal del Bages va presentar una sol·licitud de subvenció a la Resolució
TSF/1419/2020, de 16 de juny, per la qual s'obre la convocatòria extraordinària per a l'any 2020
per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, que preveu el Decret llei
16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementaries en matèria de transparència, ajuts
de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19, regulada per l'Ordre
TSF/156/2018, de 20 de setembre, modificada per l'Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny i l'Ordre
TSF/20/2020 del 25 de febrer.
Atès que en data 09 d’octubre es va rebre la notificació del Servei d’Ocupació de Catalunya, amb
número d’expedient SOC 053/20/000057, per la qual la Directora del Servei d’Ocupació de
Catalunya ha resolt favorablement la sol·licitud de subvenció esmentada.
Atès que el Consell Comarcal del Bages va presentar una sol·licitud de subvenció a la Resolució
TSF/2831/2020, de 30 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2020, per a la
concessió de subvencions de la línia DONA i l'acció COOR del Programa Treball i Formació,
regulada per l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, modificada per l'Ordre TSF/115/2019, de
7 de juny i l'Ordre TSF/20/2020 del 25 de febrer.
Atès que en data 30 de desembre es va rebre la notificació del Servei d’Ocupació de Catalunya,
amb número d’expedient SOC 039/20/000055, per la qual la Directora del Servei d’Ocupació de
Catalunya ha resolt favorablement la sol·licitud de subvenció esmentada.
Atès que l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, i modificada per l’Ordre TSF/115/2019, de 7
de juny, i l'Ordre TSF/20/2020, de 25 de febrer, estableix que l’objectiu del Programa Treball i
Formació és facilitar, a les persones en situació d’atur amb més dificultats d’accedir al mercat de
treball, la millora de la seva ocupabilitat facilitant-los competències professionals mitjançant una
experiència laboral, en un entorn productiu real, i formació professionalitzadora o transversal.
Atès que el Consell Comarcal no està homologat pel SOC per impartir la formació transversal que
cal fer en aquests programes i tampoc disposa dels recursos humans per realitzar directament
aquestes actuacions.
L’objecte d’aquest contracte de serveis és divideix en els lots següents:

LOT 1
Convocatòria Treball i Formació COVID
(12 persones)

LOT 2
Convocatòria Treball i Formació DONA
(5 persones)

 1 mòdul de ADG - Treball en equip (30 hores).
 1 mòdul IFC – Tractament de la informació
(ACTIC/C4). Nivell bàsic (30 hores).
 1 mòdul de SAN - Primers auxilis bàsics en
l’àmbit sanitari (10 hores).
 1 mòdul IFC - Tractament de la informació
numèrica (ACTIC/C6). Nivell bàsic (30 hores).
 1 mòdul de SAN - Gestió administrativa
sanitària (20 hores).
 1 mòdul ADG – Com parlar en públic (20
hores).
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2. PREU (art. 102 LCSP)
El preu màxim s’ha establert a partir del preu/hora per alumne i modalitat formativa fixat pel Servei
d’Ocupació de Catalunya en la Resolució d’atorgament de les respectives convocatòries del
programa Treball i Formació.

Programa
del SOC

Objecte del contracte

LOT 1

Impartició
següents:

Treball i
Formació
2020
COVID

dels

mòduls

Durada
total
(suma
hores
mòduls)

Preu per
persona
(suma
imports
mòduls)

Preu

60 hores

473,70€

5.684,4€

80 hores

625,60€

3.128€

(exempt
d’IVA*)

formatius

 1 mòdul de ADG - Treball en equip (30
hores).
 1 mòdul de SAN - Primers auxilis
bàsics en l’àmbit sanitari (10 hores).
 1 mòdul de SAN - Gestió administrativa
sanitària (20 hores).
Alumnat:
12 persones participants al programa.
Terminis:
Entre 10 maig i 15 juliol de 2021.

LOT 2

Impartició
següents:

Treball i
Formació
2020
DONA

dels

mòduls

formatius

 1 mòdul IFC – Tractament de la
informació (ACTIC/C4). Nivell bàsic (30
hores).
 1 mòdul IFC - Tractament de la
informació numèrica (ACTIC/C6). Nivell
bàsic (30 hores).
 1 mòdul ADG – Com parlar en públic
(20 hores).
Alumnat:
5 persones participants al programa.
Terminis:
Entre 10 maig i 15 juliol de 2021.

*Aquest import està exempt d’IVA segons els articles 20.1.8 i 20.1.9 de la Llei 37/1992.
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TOTAL:
Preu màxim del contracte dels dos lots: 8.812,4€
Aquest pressupost inclou tots els costos d’execució del contracte i anirà amb càrrec al pressupost de i
la/es partida/es pressupostària/es següent/s:

LOT

ANY

Nº Expedient (atorgament)

Partida pressupostària

Import total

1

2021

SOC 053/20/000057

241.4.227.99

5.684,4€

2

2021

SOC 039/20/000055

241.2.227.99

3.128€

3. TIPUS DE CONTRACTE ADMINISTRATIU
c) Serveis (art.17 LCSP)
CPV: L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de
Contractes (CPV) és: 79632000-3 Serveis de formació de personal.

4. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Nom i cognoms: Jordi Sánchez Jiménez
Càrrec: tècnic d’ocupació de l’Àrea de Desenvolupament Comarcal
Supervisió de l’execució del contracte i control de qualitat:
La supervisió de l’execució del contracte anirà a càrrec del tècnic d’ocupació de l’Àrea de
Desenvolupament Comarcal, Jordi Sánchez Jiménez. Al llarg de tot el servei hi haurà una
comunicació fluïda per al seguiment i la supervisió de l’acció formativa.
El Consell podrà establir els controls de qualitat que considerin oportuns al llarg del procés
d’execució de les actuacions, per supervisar el compliment, per part de l’empresa adjudicatària,
de les condicions exigides al present Plec.
L’empresa adjudicatària haurà de col·laborar en tot moment amb les tasques de control de
qualitat. En cas de detectar-se defectes o incidències en les actuacions dutes a terme, els
tècnics del Consell Comarcal del Bages advertiran al Responsable tècnic de l’empresa
adjudicatària. De reiterar-se aquestes disconformitats, podrà sol•licitar la substitució del personal
afectat i demanar la correcció de les errades realitzades, repetint o replantejant les actuacions
realitzades.

5. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’atendrà a criteris
d’adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu per la prestació de les actuacions
previstes com a objecte del contracte, que es ponderarà en relació amb criteris vinculats a la
importància de l’especificitat tècnica en la prestació del servei en els criteris d’adjudicació, donat
que és fonamental el coneixement específic i l’experiència professional dels docents i els criteris
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de solvència tècnica del centre de formació, així com les possibles millores tècniques que
s’estableixen als criteris d’adjudicació, en aquest sentit per garantir la qualitat en la impartició dels
mòduls formatius de les matèries corresponents segons cadascun dels lots.
En el context actual de la pandèmia, es valora com a un criteri d’adjudicació la disponibilitat
d’adaptar la formació presencial a la modalitat on-line mitjançant eines telemàtiques o entorn
virtual d’aprenentatge, en cas què la situació d’aturada presencial es pugui tornar a repetir, i per
tant no sigui possible continuar amb la formació en modalitat presencial.
A continuació es detallen els criteris d’adjudicació que serviran de base per a l’adjudicació dels
dos lots que conformen el contracte de serveis:
Criteris – LOT 1
Treball i
Formació
COVID
Millora en el preu de licitació
El preu del servei ofert en la data de formalització
del contracte serà valorat segons la baixa
presentada respecte de l’import màxim establert.
Pv = P x Om/Ov
Pv= Puntuació de l’oferta a valorar
P= Punts criteri econòmic
Om= La millor oferta
Ov= Oferta a valorar
L’ import màxim és el que preveu el plec de
clàusules.
Apartat valorable amb un màxim de 20 punts.
Qualitat tècnica en la prestació del servei:

Puntuació
Màxima

Documentació per a
la valoració i
posterior verificació

20 punts

12 Punts

Experiència professional del personal
docent (màxim 12 punts):

Criteri automàtic
Certificació emesa mitjançant
la Fitxa d’Experts o bé
mitjançant certificats
d’empresa juntament amb
l’Informe de Vida Laboral.

Acreditar una experiència dels/les docents en
formacions de Treball en equip / Primers auxilis
bàsics en l’àmbit sanitari / Gestió administrativa
sanitària, de més de 15 hores cadascuna.
- Entre 1 i 2 formacions 2 punts
- Entre 2 i 4 es valorarà amb 3 punts, i,
- Més de 4 es valorarà amb 4 punts.
Es valorarà màxim de 4 punts per cada docent,
amb un màxim de 3 docents.
Millores tècniques
A) Disponibilitat de realitzar
formació on-line, si fos necessari,
sense cap cost afegit (màxim 3
punts):

7 Punts

Criteri automàtic
Informe emès i signat per la
persona responsable de l’empresa
adjudicatària.

Donades les circumstàncies recents
provocades per l’estat d’alarma de la
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Covid-19 en què la formació presencial
es va haver d’aturar, en cas què la
situació d’aturada presencial es pugui
tornar a repetir, i per tant no sigui
possible continuar amb la formació
presencial, es puntuarà la disponibilitat
del centre per la impartició de dita
formació, sense cap cost afegit,
mitjançant eines telemàtiques o entorn
virtual d’aprenentatge.
B) Equipament (màxim 4 punts):
Es valorarà amb 2 punts, que cada un dels
alumnes disposi d’un ordinador, ja sigui portàtil o
fixe.
Es valorarà amb 2 punts que tots els ordinadors
disponibles tinguin instal·lat la versió de l’Office
2016 o posterior.
PUNTUACIÓ TOTAL

39 PUNTS

Criteri de desempat: Es farà per sorteig

Criteris – LOT 2
Treball i
Formació DONA
Millora en el preu de licitació
El preu del servei ofert en la data de formalització
del contracte serà valorat segons la baixa
presentada respecte de l’import màxim establert.
Pv = P x Om/Ov
Pv= Puntuació de l’oferta a valorar
P= Punts criteri econòmic
Om= La millor oferta
Ov= Oferta a valorar
L’ import màxim és el que preveu el plec de
clàusules.
Apartat valorable amb un màxim de 20 punts.
Qualitat tècnica en la prestació del servei:
Experiència professional del personal
docent (màxim 12 punts):
Acreditar una experiència dels/les docents en

Puntuació
Màxima

Documentació per a
la valoració i
posterior verificació

20 punts

12 Punts

Criteri automàtic
Certificació emesa mitjançant
la Fitxa d’Experts o bé
mitjançant certificats
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d’empresa juntament amb
l’Informe de Vida Laboral.

formacions de informàtica / nivell bàsic i mitjà
d’ACTIC / parlar en públic, de més de 15 hores
cadascuna.
- Entre 1 i 2 formacions 2 punts
- Entre 2 i 4 es valorarà amb 3 punts, i,
- Més de 4 es valorarà amb 4 punts.
Es valorarà màxim de 4 punts per cada docent,
amb un màxim de 3 docents.
Millores tècniques

7 Punts

A) Disponibilitat de realitzar
formació on-line, si fos necessari,
sense cap cost afegit (màxim 3
punts):

Criteri automàtic
Informe emès i signat per la
persona responsable de l’empresa
adjudicatària.

Donades les circumstàncies recents
provocades per l’estat d’alarma de la
Covid-19 en què la formació presencial
es va haver d’aturar, en cas què la
situació d’aturada presencial es pugui
tornar a repetir, i per tant no sigui
possible continuar amb la formació
presencial, es puntuarà la disponibilitat
del centre per la impartició de dita
formació, sense cap cost afegit,
mitjançant eines telemàtiques o entorn
virtual d’aprenentatge.
B) Equipament (màxim 4 punts):
Es valorarà amb 2 punts, que cada un dels
alumnes disposi d’un ordinador, ja sigui portàtil o
fixe.
Es valorarà amb 2 punts que tots els ordinadors
disponibles tinguin instal·lat la versió de l’Office
2016 o posterior.
PUNTUACIÓ TOTAL

39 PUNTS

El contracte, per a cada lot, s’adjudicarà a l’empresa que obtingui més puntuació en cada un dels lots
licitats. La contractació del servei resta supeditada a la validació del centre i de les accions formatives
proposades a l’aplicatiu GIA per part del Servei d’Ocupació de Catalunya.
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a terme en
funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació.
a) Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi els dos
criteris següents:
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1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu
sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec de clàusules administratives
particulars.
b) Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi els
dos criteris següents:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un 20% a la
de l’altra oferta.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu sigui
superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.
c) Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi els dos criteris següent:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un 10%* a la
mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes econòmiques presentades.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu, sigui
superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de les ofertes i la desviació
mitjana d’aquestes puntuacions.
Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el valor absolut de la
diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes. La
desviació mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana aritmètica d’aquests valors absoluts.

6. TERMINI EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
El termini total d’execució dels 6 mòduls formatius dividits en dos lots de 3 mòduls formatius
és del 3 de maig de 2021 al 30 de juny de 2021.
La proposta de calendari d’execució de les actuacions segons lot és la següent:

LOT 1

 Alumnat: 12
persones
 Durada total
dels mòduls:
60 hores

MESOS

12 dies durant el
període del 10 de
maig al 15 de juliol
de 2021

DIES
SETMANALS

HORARI

3 dies a la
setmana

5 hores màxim.
Entre les 9h i les
14h
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LOT 2

 Alumnat:
5 persones
 Durada total
dels mòduls:
80 hores

MESOS

16 dies durant el
període del 10 de
maig al 15 de juliol
de 2021

DIES
SETMANALS

HORARI

3 dies a la
setmana

5 hores màxim
(entre les 9h i
les 14h)

7. RÈGIM INCOMPLIMENTS
Incompliments molt greus:
- Que no es puguin substituir les absències del personal docent per altres docents amb els
mateixos requisits de titulació i/o experiència que els assignats inicialment.
- La vulneració de la normativa de protecció de dades personals per part de l’empresa
adjudicatària o del seu personal.
- La reiteració d’incompliments greus.
- La no entrega de la documentació requerida següent:
o Documentació acreditativa de l’existència de la pòlissa d’assegurança.
o Fitxa dels experts més les acreditacions de la titulació i experiència laboral
i de la competència de la persona docent.
o Planificació de l’avaluació dels aprenentatges.
o Informe setmanal i mensual d’assistència.
o Informe individualitzat de seguiment i avaluació per cada persona participant.
o Acta d’avaluació de l’acció de formació.
Incompliments greus:
- No informar de possibles incidències que perjudiquin al correcte funcionament de les
sessions i al bon aprofitament de totes les persones participants.
- No ajustar-se a impartir la formació del temari establert.
- No comunicar diàriament els incompliments d’assistència dels/les alumnes participants.
- No comunicar setmanalment el registre d’assistències i aportar el document escanejat.
- No comunicar, de forma immediata al Consell Comarcal qualsevol canvi en el calendari
previst.
- El tracte no correcte del personal envers l’alumne.
- No donar resposta a les comunicacions que es plantegin des del Consell, abans de 36
hores en dies laborables.
- No assumir l’assegurança del centre formatiu el qual s’imparteixi la formació.
- La reiteració d’incompliments lleus.
Incompliments lleus:
- Que el centre no disposi d’una adequada temperatura a les aules on s’imparteix la
formació.
- Que els/les alumnes no disposin d’un ordinador cadascun d’ells.
El manteniment inadequat de les condicions d’higiene del personal.
No assistir a les reunions de coordinació i/o seguiment quan se li demani.
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El termini per a imposar la corresponent penalitat contractual serà de tres mesos a comptar des de la
data d’incoació del corresponent expedient.
En el cas de demora en la prestació del servei, l’adjudicatari es farà càrrec del danys i perjudicis
causats al Consell Comarcal per la necessitat de reorganitzar el servei si així s’ha considerat necessari,
davant de la immediatesa en la prestació del servei.
Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d’incompliment que no produeixi
resolució del contracte, el Consell Comarcal podrà aplicar les sancions següents:
a) Incompliments molt greus: penalitat de fins a un 10% del preu del contracte, entès com a import
d’adjudicació.
b) Incompliments greus: penalitat de fins a un 6% del preu del contracte.
c) Incompliments lleus: penalitat de fins a un 3% del preu del contracte. En el cas de no assistir a les
reunions de coordinació i seguiment s’aplicarà una penalització d’un 0,5% del preu total de licitació del
conjunt de contracte.
En cas que l’empresa adjudicatària subcontracti part de l’execució del contracte sense donar
compliment a l’obligació legal de la seva comunicació al Consell Comarcal s’imposarà al contractista
una penalitat de fins a un 50% de l’import del subcontracte o es podrà resoldre el contracte si comporta
incompliment de l’obligació principal del contracte
En la tramitació de l’expedient sancionador, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular
al·legacions dins un termini de cinc dies hàbils i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia l’emissió dels
informes pertinents.
L’import de les penalitzacions per demora i de les sancions podrà fer-se efectiu mitjançant la seva
deducció en el/s document/s comptable/s de reconeixement de l’obligació.
El Consell Comarcal podrà aplicar l’import o retardar el pagament de les factures, totalment o
parcialment, en compensació de deutes del contractista, per raó del contracte i amb independència dels
danys i perjudicis que pugui reclamar.

8. FACTURACIÓ I PAGAMENT
El pagament del preu del contracte s’efectuarà a raó dels treballs efectuats, al finalitzar el contracte,
prèvia facturació, i requerirà la conformitat del supervisor del contracte, pel que fa a la seva correcta
execució. D'informar-se deficiències, s'obrirà procediment contradictori i es liquidarà el contracte a
resultat d'aquest procediment.
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9. ANNEX
Plec Prescripcions tècniques (PPT)

Jordi Sánchez Jiménez
Tècnic d’ocupació de
l’Àrea de Desenvolupament

Vist-i-plau Isabel Ledesma
Cap tècnica de l’Àrea de Desenvolupament
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