INFORME
Assumpte: INICIAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DINAMITZACIÓ
D’ACTIVITATS D’ALFABETITZACIÓ DIGITAL A LA XARXA URBANA DE BIBLIOTEQUES DE
GRANOLLERS
Fets:
L’Ajuntament de Granollers d'acord amb l'art. 25 2 m) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, té competències en la promoció de la cultura i equipaments culturals.
La xarxa urbana de Biblioteques de Granollers (BdG) és un servei de titularitat municipal que es gestiona
en conveni amb la Diputació de Barcelona.
Les biblioteques desenvolupen programes relatius a la formació al llarg de la vida amb la voluntat de re duir la bretxa digital, democratitzar l’accés al coneixement, avançar en la societat del coneixement, els
serveis digitals, la lectura digital i l’expressió ciutadana en digital.
El servei de dinamització d'activitats d'alfabetització digital a la xarxa urbana de biblioteques de Granollers té per objecte articular una programació estable de formació digital gratuïta per a la ciutadania, coordinant la seva programació amb l’estratègia digital de l’Ajuntament de Granollers i la Xarxa de Biblioteques Municipals.
La Biblioteca Roca Umbert és centre adherit a la Xarxa Punt TIC de la Generalitat de Catalunya, centre
col·laborador ACTIC d’expedició d’exàmens d’acreditació de competències digitals i està dotada d'una
aula multimèdia per complir la seva missió en alfabetització digital.
Atès que l'Ajuntament de Granollers no pot dur a terme el servei de dinamització d'activitats d'alfabetització digital a la Xarxa de Biblioteques de Granollers, es considera convenient contractar una empresa es pecialitzada, per tal que el dugui a terme.
El servei, a contractar, per raó del diferent nivell d’especialització de l’oferta formativa i del públic objecte
d’aquesta, es divideix en els següents dos lots:
Lot núm. 1: Formació i suport en el desenvolupament de competències digitals
Hores mínimes de formació anual: 162 hores.
Preu / hora: 45,061 € IVA inclòs
Lot núm. 2: Creació i experimentació digital per a infants i joves
Hores mínimes de formació anual: 24 hores.
Preu / hora: 50 € IVA inclòs
Els licitadors podran presentar oferta per tots dos lots o només per algun d’ells. En qualsevol cas, les
ofertes es presentaran de forma diferenciada per a cada lot.

El preu màxim de contractació en període executiu pel període de l’1 de març del 2021 al 31 de
desembre del 2022 és el següent:
Lot núm. 1: Formació i suport en el desenvolupament de competències digitals
12.066,12 € sense IVA, més 2.533,88 € en concepte del 21% d’IVA.
Lot núm. 2: Creació i experimentació digital per a infants i joves
1.983,47 € sense IVA, més 416,53 € en concepte del 21% d’IVA.
Total: 14.049,59 € més 2.950,41 € en concepte del 21% d'IVA, que fa un total de 17.000,00€.
La licitació s'aprova per import màxim anual de 8.500,00€ IVA inclòs, prorrogable dos anys.
El percentatge de modificació del contracte s’estableix en un 20%, amb l’objecte d’atendre modificacions
en els imports anuals assignats en la partida K5013/33212/22609 Activitats Biblioteques de Granollers i
en l’assignació d’ajuts procedents de l’administració pública.
Atès que hi ha l'existència de crèdit a la partida K5013·33212·22609 Activitats Biblioteques de Granollers.
La selecció de la millor oferta es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-preu a
l’efecte d’obtenir ofertes de gran qualitat en cadascun dels lots que s’ofereixen.
Les propostes econòmiques per a cada lot hauran d’anar acompanyades d’una proposta d’activitats
formatives anual que inclogui de cada activitat: títol, objectius, descripció, temporització, necessitats
tècniques, metodologia d’aprenentatge i accions i/orientacions complementàries que permetin el progrés
individual de l’alumne fora de l’activitat presencial.
Lot núm. 1: Formació i suport en el desenvolupament de competències digitals
Pel període març-desembre 2021 (162 hores)
Lot núm. 2: Creació i experimentació digital per a infants i joves
Pel període març-desembre 2021 (24 hores)
De les propostes presentades es valorarà la qualitat i innovació, així com l’adequació dels continguts i la
metodologia al públic objectiu.
L’experiència acreditada del personal adscrit en programes similars també serà objecte de valoració per
l’adjudicació.

L’estructura dels costos és la següent:
LOT 1
Pressupost execució material
A

% COSTOS DIRECTES=

85,00 %

12.410,00 €

% COSTOS INDIRECTES=

7,00 %

1.022,00 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL

92,00 %

13.432,00 €

Salaris1 (51%): 6.329,10 €
Seguretat Social (33%): 4.095,30 €
Transport, material, coordinació (16%): 1.985,60 €
B
A+B

Despeses generals d’estructura
%BI

% BI BENEFICI INDUSTRIAL=

8,00 %

1.168,00 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL

8,00 %

1.168,00 €

PRESSUPOST TOTAL LOT 1

100,00%

14.600,00 €

LOT 2
Pressupost execució material
A

% COSTOS DIRECTES=

85,00 %

2.040,00 €

% COSTOS INDIRECTES=

7,00 %

168,00 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL

92,00 %

2.208,00 €

Salaris (51%): 1.040,40 €
Seguretat Social (33%): 673,20 €
Transport, material, coordinació (16%): 326,40 €
B
A+B

1

Els sous del personal , s’ha calculat en base el Conveni col·lectiu del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya (codi de conveni
núm. 79002295012003).

Despeses generals d’estructura
%BI

% BI BENEFICI INDUSTRIAL=

8,00 %

192,00 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL

8,00 %

192,00 €

PRESSUPOST TOTAL LOT 2

100,00%

2.400,00 €

Fonaments de dret:
Article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, Llei de contractes del sector públic, pel que fa a la
qualificació dels contractes de serveis.
L’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la
necessitat del contracte.
L’article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la
designació d'un/a responsable del contracte.
Article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, Llei de contractes del sector públic pel que fa a l’objecte
del contracte, on s’insta a preveure la realització independent de cadascuna de les parts del contracte
mitjançant la seva divisió en lots.
Article 159 Llei 9/2017, de 8 de novembre, Llei de contractes del sector públic, pel que fa al procediment
obert simplificat.

Per tot el que ha estat exposat, es proposa:
Primer.- Iniciar l'expedient licitatori per a la contractació del servei de dinamització d'activitats
d’alfabetització digital a la xarxa urbana de Biblioteques de Granollers pel període des de la formalització
del contracte i durant 24 mesos, prorrogable dos anys, per ambdós lots.
Aquest contracte suma un total de 17.000,00 € IVA inclòs, pel període de l'1 de març del 2021 al 31 de
desembre del 2022, desglossat d'acord amb el quadre adjunt, a adjudicar per procediment obert
simplificat, de conformitat amb els fonaments invocats.

Lot 1
Import període executiu

Preu

IVA

Total

2021

De l’01-03 al 31-12

6.033,06 € 1.266,94 €

7.300,00 €

2022

De l’01-01 al 31-12

6.033,06 € 1.266,94 €

7.300,00 €

Totals 12.066,12 € 2.533,88 €

14.600,00 €

Lot 2
Import període executiu

Import pròrroga Lot 1

Import pròrroga Lot 2

2021

De l’01-03 al 31-12

991,73 €

208,26 €

1.199,99 €

2022

De l’01-01 al 31-12

991,74 €

208,27 €

1.200,01 €

Totals 1.983,47 €

416,53 €

2.400,00 €

Total període executiu 2 lots 14.049,59 € 2.950,41 €

17.000,00 €

2023

De l’01-01 al 31-12

6.033,06 € 1.266,94 €

7.300,00 €

2024

De l’01-01 al 31-12

6.033,06 € 1.266,94 €

7.300,00 €

Totals 12.066,12 € 2.533,88 €

14.600,00 €

2023

De l’01-03 al 31-12

991,73 €

208,26 €

1.199,99 €

2024

De l’01-01 al 31-12

991,74 €

208,27 €

1.200,01 €

Totals 1.983,47 €

416,53 €

2.400,00 €

Total període pròrroga 2
14.049,59 €
lots

2.950,41

17.000,00

Modificació del contracte
20% Període executiu

2.809,92

20% Pròrroga

2.809,92

Total valor estimat contracte

33.719,02

Segon.- Establir una modificació del contracte del 20%.
Tercer.- Que es redactin els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques particulars que han de regir el contracte i el seu procés d'adjudicació.
Quart.- Que un cop adjudicat el contracte es carregui la despesa de la contractació del servei
de dinamització d'activitats d'alfabetització digital a la partida K5013/33212/22609 Activitats
Biblioteques de Granollers.
Cinquè- Ateses les circumstàncies concurrents del contracte i de conformitat amb la previsió de
l’article 107 de la LCSP, es proposa que s’eximeixi a l’adjudicatari de l’obligació de constituir
garantia definitiva perquè es tracta de la prestació de serveis, el lliurament i rebuda dels quals
ha de fer-se abans del pagament del preu.
Sisè- Designar responsable del contracte a la senyora Laura Padró Serra, directora de
Biblioteques de Granollers, al senyor Marc de Blas Lorenzo, director de la Biblioteca Roca
Umbert i al senyor Juanma Moreno, subdirector de la Biblioteca Can Pedrals.
A Granollers,
El sotsdirector de la Biblioteca Can Pedrals

