INFORME SOBRE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE CONTRACTAR ELS SERVEIS
D’ORIENTACIÓ, ACOMPANYAMENT I TUTORIA A L’ALUMNAT DELS CENTRES DE
FORMACIÓ PER A PERSONES ADULTES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (CFA) I DE
L’ESCOLA MUNICIPAL PER A PERSONES ADULTES LA LLAR, EN RELACIÓ A L’ITINERARI
FORMATIU I LABORAL.

a)

Objecte del contracte
El contracte té per objecte la contractació del servei d’orientació, acompanyament i
tutoria a l’alumnat dels CFA i de l’escola municipal La Llar, en relació a l’itinerari
formatiu i laboral.
No s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de
contractació.
CPV: 8041000-1 serveis escolars diversos

b)

Divisió en lots del contracte
Les principals raons per les quals s’ha decidit no dividir el contracte en lots són perquè es
tracta d’atendre a alumnat vulnerable i amb necessitats de suport i de referents fixes. La
coordinació amb diferents empreses implicaria canvis de referent, fet del tot desaconsellable
en persones amb dificultats d’orientació i seguiment d’objectius escolars i professionals.

c)

Necessitat i idoneïtat del contracte
El contracte és necessari per al compliment i la realització dels fins institucionals de
l’Ajuntament de Terrassa. La naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se
mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisferles, es concreten en la necessitat d’assessorament i atenció al jovent que assisteix a cursos
de formació a escoles per a persones adultes, per poder-los orientar millor en els diferents
itineraris formatius; aprendre noves tècniques d’estudis; tenir clar què fer desprès del què
estan cursant i reafirmar-se en el que estan fent; saber on estudiar el que volen fer i millorar
la motivació.

d)

Insuficiència de mitjans
El Servei d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa ha detectat aquesta necessitat i com que
no disposa de personal especialitzat per realitzar aquestes tasques d’assessorament i
orientació es fa necessari contractar una empresa especialitzada per fer la feina.
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e)

Preu
El preu del contracte és de 14.250 €, exempt/exclòs d’IVA:

Any

Durada inicial
Durada

Despesa

2022

5 mesos

7.125 €

2023

5 mesos

7.125 €

Eventual pròrroga
Durada

2024
2025
La quota actual corresponent de l’IVA és el [21 %].

Despesa

5 mesos

7.125 €

5 mesos

7.125 €

El pressupost base de licitació es desglossa de la manera següent:
Costos directes 95%

6.768,75 €

Costos indirectes 5%

356,25 €
Total

7.125,00 €

El preu del contracte es formula en termes de preus aplicables a un tant alçat a la totalitat de
les prestacions del contracte.

f)

Valor estimat
El valor estimat del contracte, inclosa la durada inicial 5 mesos, les eventuals pròrrogues 5
mesos i els increments previstos, és de 28.500 € euros, exempts d’IVA.

g)

Pressupost màxim

Eventuals pròrrogues

Eventuals increments
o modificacions

Valor estimat

14.250 €

14.250 €

0€

28.500 €

Preu del contracte o contractes successius similars l’exercici precedent o durant els
dotze mesos previs
L’import dels serveis d’assessorament i atenció al jovent que assisteix a cursos de formació
a escoles per a persones adultes que són objecte d’aquest contracte l’exercici precedent els
darrers dotze mesos ha estat de 7.315 euros, exempts d’IVA (Ref.: Exp. ECAS/08683/2019)
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h)

Finançament i consignació pressupostària
El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte:
7.125 euros, exempts d’IVA, es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària
5422.32501.22799 del Pressupost Municipal de l'any 2022:

Any
2022

Durada inicial
Durada

Despesa

5 mesos

7.125 €

Atès que el contracte comporta despeses que s’hauran d’estendre a exercicis futurs, la seva
autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el
Pressupost Municipal, de conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
Al projecte de Pressupost per a l’any 2022, que està elaborant l’Àrea, s’inclou dotació
suficient per atendre les necessitats d’aquest contracte.
Els codis DIR3 que s’indicaran a les factures són els següents:
Servei
Educació

i)

Oficina comptable
LA00003834

Òrgan gestor
LA00004540

Unitat tramitadora
LA00004540

Durada del contracte o les dates estimades per a l’inici de l’execució i per a la
finalització
El contracte tindrà una durada de 2 any, comptats des de l’endemà de la formalització del
contracte, i una possible prorroga de 2 anys, sent el període d'execució de gener a maig de
cada any.
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j)

Procediment d’adjudicació
L'adjudicació del contracte es realitzarà mitjançant procediment obert simplificat sumari, de
conformitat amb el que estableix l’article 159.6 de la LCSP.

k)

Clàusules i criteris socials i mediambientals
De conformitat amb el que estableix l’article 1.3 de la LCSP, en tota la contractació pública
s’han d’incorporar de manera transversal i preceptiva criteris socials i mediambientals
sempre que tinguin relació amb l’objecte del contracte.
Els criteris socials i mediambientals es detallen en el plec de clàusules administratives
particulars (PCAP)

Cap d'Escoles Municipals
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