Identificació de l’expedient: 1403/2022 3482
Assumpte: Contractació servei docència de determinades assignatures o cursos de l'Escola
d'Adults Maria Saus curs 2022-2023
DECRET D’ALCALDIA
Fets:
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Atès que l’Ajuntament de Canet té per objecte promoure i garantir el dret a l’educació i la
igualtat per mitjà de la formació permanent, entesa com a procés educatiu que acompanya
la persona al llarg de la vida, ofereix a la ciutadania el servei d’escola d’adults. Per això,
l’Ajuntament de Canet de Mar compta entre el personal de la seva plantilla amb dues
mestres.
Atès que, des de l’Àrea d’Educació es té especial interès en desenvolupar aquest projecte
amb un adequat nivell de qualitat, és necessari fixar el procediment i les condicions que han
de regir l’adjudicació del contracte del servei de docència de diverses matèries a l’Escola
d’Adults Maria Saus.
Les necessitats formatives de la ciutadania han anat creixent i variant, i els centres de
formació de persones adultes han hagut d’ ampliant els seus programes formatius per tal
d’adequar-se a la nova realitat.
Les escoles d’adults ofereixen a la ciutadania programes d’acreditació del graduat en
secundària (GESO), Cursos de preparació de les proves d’accés a la Formació Professional
, formació bàsica en llengua catalana i castellana, cursos inicials de llengua anglesa,
formació bàsica en noves tecnologies.
L’Ajuntament de Canet de Mar va licitar l’any 2021 els serveis de docència de determinades
assignatures o cursos de l’Escola d’Adults Maria Saus. En aquesta licitació van quedar
deserts els lots 1 i 2. A més a més, per al curs 2022-2023 l’Escola d’Adults ha detectat
noves necessitats que fan necessari modificar el que s’havia establert en la licitació anterior.
Pel que fa al Lot 2, docència de llengua anglesa, es fa necessari ampliar l’oferta de cursos i
hores docents per atendre la demanda de places.
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Per al Lot 3 es preveu com a novetat l’oferta d’un taller de tècniques d’estudi.
En el cas del Lot 4 es preveu un nou perfil professional que pugui atendre els cursos de
instrumentals i inicials de llengua catalana i castellana, així com fer suport al programa
d’orientació i tutoria que l’escola duu a terme amb els alumnes del Curs de Preparació a les
Proves d’Accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà.
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar no disposa dels mitjans humans necessaris per
prestar directament aquest servei.
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En conseqüència, vista la memòria justificativa emesa en data 29 de juliol d’enguany per la
tècnica d’Educació, on es justifica la necessitat d’aquesta contractació, així com la idoneïtat
de l’objecte del contracte per a satisfer la necessitat plantejada.
Vist el plec de prescripcions tècniques particulars, redactat per la tècnica d’Educació que
consta a l’expedient.
Vist el plec de clàusules administratives particulars, redactat per la tècnica de Contractació
que consta a l’expedient.
Vist l’informe favorable amb observacions de secretaria que consta a l’expedient.
Vist l’informe favorable amb observacions de fiscalització prèvia de la Interventora municipal.
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L’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte és l’Alcaldia, ja que el seu valor
estimat puja la quantitat de 30.839,73€, IVA exclòs i per tant, no supera ni el 10% dels
recursos ordinaris del pressupost d’aquest Ajuntament, ni la quantia de 6.000.000 d’euros,
ni es tracta d’una contractació plurianual que superi els 4 anys, eventuals pròrrogues
incloses .No obstant això, mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2019/1041, de 18 de juny, es
va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.
Vista la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LSCP) i
concretament el seu article 116.1, que prescriu que “la celebració de contractes per part de
les administracions públiques requereix la tramitació prèvia de l’expedient corresponent, que
l’inicia l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els termes que preveu
l’article 28 d’aquesta Llei, i que haurà de ser publicat en el perfil del contractant”.
Vistos i trobats conformes el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions
tècniques particulars reguladores del procediment obert simplificat i sumari per a la
contractació del servei de docència de diverses matèries a l’Escola d’Adults Maria Saus i
tenint en compte allò que es disposa per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic (LCSP), pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria
de contractació pública, pel Reial Decret 817/2009, on es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, en tot allò que no es trobi derogat,
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, d’aprovació del Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques (RGLCAP), pel plec de clàusules administratives
generals, en tot allò que no contradigui la LCSP, aprovat per l’Ajuntament de Canet de Mar,
així com per la resta de normativa legal aplicable i, en el seu cas, pel document en què es
formalitzi el contracte.
Atès que per raons d’urgència, degut a que els cursos objecte del contracte s’inicien el 3
d’octubre d’enguany, cal tramitar l’expedient amb la major celeritat possible, és
convenient avocar la competència en aquesta Alcaldia.
Atès que l’article 10.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
disposa que en els supòsits de delegació de competències en òrgans no dependents
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jeràrquicament, el coneixement d’un assumpte podrà ser avocat únicament per l’òrgan
delegant.
RESOLC:
Primer.- Avocar la competència per a l’aprovació de l’expedient de contractació del servei
de docència de determinades assignatures o cursos de l’Escola d’Adults Maria Saus curs
2022-2023, de conformitat amb el que disposa l’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de règim jurídic del sector públic i per raons d’urgència, ordinàriament, delegat en la Junta
de Govern Local.
Segon.- Aprovar l’expedient de contractació, pel procediment obert simplificat i sumari, del
servei de docència de determinades assignatures o cursos de l'Escola d'Adults Maria Saus
curs 2022-2023, amb un pressupost base de licitació de 30.839,73 € IVA exempt que es
desglossa per cada un dels lots de la manera següent:
Lot 1: 8.573,99 €, Lot 2: 9.805,44 €, Lot 3: 4.664,13 € i Lot 4: 7.796,17 € .
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Costos directes
Salaris
SS, atur, formació 30%
Costos indirectes
Despeses grals. 5%
Benefici industrial 6%
Pressupost net
Pressupost net total lot
IVA

Lot 1
2022
2.801,28
2.154,83
646,45
308,14
140,06
168,08
3.109,42
8.573,99

2023
4.923,04
3.786,95
1.136,09
541,53
246,15
295,38
5.464,57

Lot 2
Lot 3
Lot 4
2022
2023
2022
2023
2022
2023
3.064,76 5.768,97 1.580,92 2.621,00 2.220,69 4.802,89
2.357,51 4.437,67 1.216,09 2.016,15 1.708,22 3.694,53
707,25 1.331,30 364,83 604,85
512,47 1.108,36
337,12 634,59 173,90 288,31
244,27
528,32
153,24 288,45
79,05 131,05
111,03
240,14
183,89 346,14
94,86 157,26
133,24
288,17
3.401,89 6.403,55 1.754,82 2.909,31 2.464,96 5.331,21
9.805,44
4.664,13
7.796,17
EXEMPT

Total
27.783,54
21.371,96
6.411,59
3.056,18
1.389,18
1.667,01
30.839,73
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Aquest contracte està exempt d’IVA d’acord amb el que disposa l’article 20.1.9 de la Llei
37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.
La durada del present contracte s’estableix en funció dels lots, segons es detalla al quadre
següent:
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4

Inici
octubre de 2022
octubre de 2022
octubre de 2022
octubre de 2022

Final
maig de 2023
juny de 2023
maig de 2023
juny de 2023

mesos
8
9
8
9
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No es preveu possibilitat de pròrroga.
Tercer.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques particulars, que hauran de regir l’esmentada contractació.
Quart.- Convocar expedient d’adjudicació i publicar el corresponent anunci de licitació al
perfil del contractant segons allò que disposa l’art. 135.1 de la LCSP.
Cinquè.- Autoritzar la despesa d’aquest contracte amb càrrec a l’aplicació pressupostaria
51 32610 22609 d’acord amb les anualitats i imports següents:
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LOTS

ANY

Import Total (IVA exempt)

Partida pressupostària

LOT 1

2022 (3 mesos)

3.109,42€

513261022609

LOT 1

2023 (5 mesos)

5.464,57€

LOT 2

2022 (3 mesos)

3.401,89€

513261022609

LOT 2

2023 (6 mesos)

6.403,55€

513261022609

LOT 3

2022 (3 mesos)

1.754,82€

513261022609

LOT 3

2023 (5 mesos)

2.909,31€

513261022609

LOT 4

2022 (3 mesos)

2.464,97€

513261022609

LOT 4

2023 (6 mesos)

5.331,21€

513261022609

513261022609

Destinada a la contractació del servei de docència de determinades assignatures o cursos
de l’escola d’Adults Maria Saus, d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars
i el plec de prescripcions tècniques que l’acompanya.
L’Ajuntament consignarà en el pressupost de cada exercici econòmic el crèdit suficient per
poder atendre el pagament del seu preu.
Atès el seu caràcter plurianual, i de conformitat amb allò que es disposa a l’art. 174 del Text
refós de la Llei d’Hisendes Locals, l’eficàcia d’aquest contracte per a exercicis posteriors,
queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient.
Sisè.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, la senyora alcaldessa, o
membre de la corporació en qui delegui, per a la tramitació, execució i formalització, en el
seu cas, del present acord.
Setè.- Comunicar el present acord als Serveis econòmics municipals.
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Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica.

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona - Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31
a/e :canetdemar@canetdemar.cat - www.canetdemar.cat

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Codi Segur de Validació

05ae67acab704fe8b94e3e1dfbac6a51001

Url de validació

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=063

Metadades

Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2022/1691 - Data Resolució: 08/08/2022

