Plaça de la Concòrdia, 7
17251 Calonge i Sant Antoni
Tel. 972 66 03 75
www.calonge.cat

SECRETARIA GENERAL
Expedient: 2022/2486
Assumpte: Serveis formatius del viver d'empreses ALTAMAR de l'ajuntament de Calonge i Sant
Antoni.

ANUNCI
De Ajuntament de Calonge i Sant Antoni pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis
formatius del viver d’empreses ALTAMAR de l’ajuntament de Calonge i Sant Antoni (Exp.
2022/2486)
-1 Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Organisme: Ajuntament de Calonge i Sant Antoni
Número d’identificació: 1703400000.
Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Calonge i Sant Antoni
Tipus de poder adjudicador Administració Pública
Principal activitat del poder adjudicador: activitat pública.
Central de compres / contractació conjunta: No.
Número d'expedient: 2022/2486

-2 Obtenció de la documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.
b) Domicili: Plaça de la Concòrdia, 7.
c) Localitat i codi postal: Calonge CP: 17251.
d) Codi NUTS: ES512.
e) Telèfon: 972660375.
f) Adreça electrònica: contractacio@calonge.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/calongeisantantoni
h)Data límit d'obtenció de documents i informació: la qual és facilitarà almenys 3 dies abans de
què finalitzi el termini fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys
5 dies abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions.
i) Horari d’atenció: les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a
l’òrgan de contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació
complementària en l’adreça electrònica que s’indica a l’apartat A de la Memòria i/o PCAP.
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/calongeisantantoni

a) Descripció de l'objecte: és la contractació de determinats serveis formatius promoguts pel Viver
d’Empreses Altamar de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, que preveu un total de 320
hores/any i en concret distribuït de la següent manera:
 Cursos de capacitació ocupacional (100 hores/any).
 Cursos d’idiomes, informàtica i eines TIC per ocupació i empresa (110 hores/any).
 Cursos de marketing digital, vendes i economia per emprenedors (110 hores/any).
b) Admissió de pròrroga: dues pròrrogues anuals.
c) Divisió en lots i número de lots/ de unitats: No.
d) Lloc d'execució: municipi de Calonge i Sant Antoni. Vivers d’empreses ALTAMAR.
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-3 Objecte del contracte

L’autenticitat d’aquestSegell
document es pot comprovar mitjançant el codi segur de validació consultant aquesta plana web / La autenticidad de este documento se puede
comprobar mediante electrònic
el código seguro de validación consultando esta página web
Ajuntament

Codi Segur de Validació
de Calonge i f18cd565bc73422fa72b62eb8cd05200001
Url de validació

Sant Antoni
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e) Termini d'execució: 2 anys a comptar del endemà de la finalització del contracte vigent el
12/06/2022 o de la signatura del contracte si ja ha transcorregut la data anterior.
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV: 79632000-3 i 79634000-7
h) Codi NUTS: ES512
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis
b) Tramitació: ordinària
c) Procediment: obert simplificat
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electrònica: No.
-5 Pressupost de licitació 32.000,-€ (exempt IVA)
a)

Valor estimat del contracte: 70.400,- euros sense IVA

Sistemàtica de la licitació: Preus unitaris de licitació que es podran millorar a la baixa:
 Preu/hora professor: màxim 50€/hora, exempt IV
-6 Admissió de variants: No.
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5% del PBL de la licitació.
-8 Requisits específics del contractista:
a) Solvència:
J.1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera:
D’acord amb l’article 87 de la LCSP, els licitadors acreditaran la seva solvència econòmica i financera
pels següents mitjans:
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Volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l’any de major volum de negoci dels tres
últims anys conclosos haurà de ser almenys el 100% de l’ anualitat mitjana del VEC del contracte
(17.600 €).
El volum anual de negocis dels licitadors s’acreditarà mitjançant certificació del Registre Mercantil
dels comptes anuals dipositats pel licitador, si l’empresari estigués inscrit en aquest registre, i en cas
contrari pels comptes anuals dipositats en el registre oficial que 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.
Alternativament a aquesta documentació es podrà presentar certificat de l’import net de la xifra de
negocis de l’AEAT (Agència Estatal d’Administració Tributària) dels anys corresponents (model 390 o
303).

Jordi Soler i Casals

Signatura 1 de 1

Si el licitador és una persona física i no està obligat a portar llibres d’inventaris i comptes anuals
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legalitzats pel Registre Mercantil podrà substituir aquesta sistemàtica de justificació per l’aportació
d’una declaració responsable en la que manifesti aquesta situació i la documentació de què disposa
per verificar per el seu volum anual de negocis (exemple: declaració del volum de negocis de les
declaracions de les rendes corresponents).
J.2. Criteris de selecció relatius a la solvència tècnica o professional:
Una relació signada dels principals serveis o treballs realitzats en els últims cinc anys que inclogui
import, dates i destinatari, públic o privat, relacionats amb l’objecte del contracte.
S’exigeix que el licitador acrediti com a executats durant les anualitats que figuren a la relació un
mínim de 300 hores en serveis d’igual o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del
contracte .
A efectes de determinar la correspondència entre els serveis executats pel licitador i els que
constitueixin l’objecte del contracte, quan hi hagi classificació aplicable a aquest últim s’atendrà a la
pertinença al mateix subgrup de classificació i en la resta de casos a la igualtat dels tres primers dígits
dels de seus respectius codi CPV, sempre i quan també es doni la correspondència indicada al
paràgraf anterior.
Els serveis o treballs efectuats s’acrediten mitjançant certificats de bona execució (d’acord amb el
model del plec de clàusules) realitzats 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, a
falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari; si escau, aquests certificats seran
comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent.
Per a empreses de nova creació (menys de 5 anys), la seva solvència s’acreditarà mitjançant
declaració responsable de l’empresa on s’indiqui el personal del qual es disposarà per a l’execució dels
treballs objecte del contracte. Com a mínim s’haurà d’acreditar que es disposa de 3 professors amb la
formació exigida segons el PPT i adequada a cadascuna de les prestacions (1 per a cada tipologia de
la prestació).

-

En cas que el professor/s de què es disposi estigui/n integrat/s a l’empresa:
 Contracte laboral
 TC1 o TC2 on consti el treballador i la seva categoria

-

En cas que el professor/s de què es disposi NO estigui integrat a l’empresa:
 Contracte mercantil o document que acrediti la col·laboració del tècnic amb l’empresa i
declaració responsable del tècnic conforme prestarà els seus serveis per l’empresa en
l’execució d’aquest contracte, en cas que aquesta en resulti adjudicatària

Exigència de que en l’oferta figurin els noms i la qualificació professional del personal
responsable de l’execució : SI, ja que caldrà valorar la seva formació segons apartat S
Alternativament a la solvència J.1 i J.2 es No es troba classificada
pot presentar la següent classificació
Compromís d’adscripció de mitjans personals o materials per a l’execució del contracte:
SI, caldrà adscriure el personal que figura a l’oferta i que serà objecte de valoració la seva formació i
experiència.
La substitució d’aquest personal haurà de ser autoritzada per l’ajuntament i només en favor d’altres
persones que disposin de la mateixa formació i experiència valorada a l’oferta.
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En aquest cas, a la justificació per a l’adjudicació, si fos el cas, s’hi hauran d’adjuntar els documents
acreditatius corresponents, que seran:

L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el codi segur de validació consultant aquesta plana web / La autenticidad de este documento se puede
comprobar mediante el código seguro de validación consultando esta página web
Codi Segur de Validació

f18cd565bc73422fa72b62eb8cd05200001

Url de validació

https://seu.calonge.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Plaça de la Concòrdia, 7
17251 Calonge i Sant Antoni
Tel. 972 66 03 75
www.calonge.cat

-9 Criteris d’adjudicació:
Els criteris de valoració d’apreciació automàtica, i la ponderació que se’ls hi atribueix són els
següents:
A.- OBJECTIUS CONTRACTE
1.
Millora del preu: Oferta més avantatjosa sobre el preu/hora professor, fins un màxim de 60
punts.
Per a la determinació dels punts de les ofertes s’aplicarà la següent fórmula:

2.

Millora de la formació del personal adscrit al contracte:
a) Cursos de 100 o més hores de certificació professional*, fins un màxim de 20 punts que no es
podran tenir en compte en l’anàlisi de la solvència en temes d’ocupació, (no es poden utilitzar,
si fos el cas, els mateixos cursos pel compliment de la solvència i per puntuar en aquest
criteri).
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La puntuació s’assignarà a raó d’1 punt per curs i es distribuirà de la següent manera:
 Capacitació ocupacional (màxim 5 punts, en els següents temes: carretoners, mosso
magatem, manipulador d’aliments i relacionats, atenció sociosanitària, a persones
en situació de dependència i geriatria, dinamització d’activitats de temps de lleure
educatiu infantil i juvenil, gestió administrativa, Atenció al client)
 Idiomes per ocupació i empresa, (màxim 5 punts, en els següents idiomes: l’anglès,
francés, alemany i italià)
 Informàtica i eines TIC per ocupació i empresa (màxim 5 punts, en les següents
temàtiques: eines TIC adreçades a l’atenció al client, aplicacions web, visualitzacions
gràfiques, cercadors d’internet, eines per gestionar imatges, fulles de càlcul, de
bases de dades i de text, cursos d’Actic. )
 Marketing digital, vendes i economia per emprenedors, (màxim 5 punts, en les
següents temàtiques xarxes socials, marketing digital tècniques de venda,
comptabilitat i fiscalitat)

Jordi Soler i Casals

Signatura 1 de 1

*Certificació professional : Document oficial que acredita les competències professionals o

L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el codi segur de validació consultant aquesta plana web / La autenticidad de este documento se puede
comprobar mediante el código seguro de validación consultando esta página web
Codi Segur de Validació

f18cd565bc73422fa72b62eb8cd05200001

Url de validació

https://seu.calonge.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Plaça de la Concòrdia, 7
17251 Calonge i Sant Antoni
Tel. 972 66 03 75
www.calonge.cat

garanteix que la persona que l’obté té els coneixements i les aptituds per desenvolupar una
activitat laboral d’acord amb les exigències del mercat.
Nota: La puntuació només es concedirà si s’aporten, electrònicament, els certificats
corresponents que acreditin que s’ha rebut la formació indicada als indicadors a) i b) i on consti
el nombre d’hores del curs.
3.

Experiència demostrada per part del personal que s’adscriurà al contracte en tasques iguals o
anàlogues a la de l’objecte del contracte, fins a un màxim de 20 punts.
Aquest criteri valorarà l’experiència demostrada pel personal adscrit a la prestació del
contracte . Es considera un acte similar aquell que es correspongui amb la realització de
serveis formatius o pedagògics amb les finalitats pròpies de la tipologia del curs a que
s’adscrigui.
La puntuació s’assignarà a raó d’1 punt per curs o formació impartida i es distribuirà de la
següent manera:.
 Capacitació ocupacional (màxim 5 punts en els següents temes: carretoners, mosso
magatem, manipulador d’aliments i relacionats, atenció sociosanitària, a persones
en situació de dependència i geriatria, dinamització d’activitats de temps de lleure
educatiu infantil i juvenil, gestió administrativa, Atenció al client)
 Idiomes, per ocupació i empresa, (màxim 5 punts, en els següents idiomes: l’anglès,
francés, alemany i italià)
 Informàtica i eines TIC per ocupació i empresa, (màxim 5 punts, en les següents
temàtiques: eines TIC adreçades a l’atenció al client, aplicacions web, visualitzacions
gràfiques, cercadors d’internet, eines per gestionar imatges, fulles de càlcul, de
bases de dades i de text, cursos d’Actic)
 Marketing digital, vendes i economia per emprenedors, (màxim 5 punts, en les
següents temàtiques xarxes socials, marketing digital tècniques de venda,
comptabilitat i fiscalitat))
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Es justificaran mitjançant l’aportació de documentació que s’inclogui en el sobre (igual que
l’anterior documentació justificativa) i que haurà de reunir les següents condicions:
o

Certificats emesos per administracions públiques o altres ens als que li resulti
d’aplicació la normativa en matèria de contractació pública que, amb anterioritat a la
present licitació, hagin adjudicat contractes de similar naturalesa al licitador.

o

Documents/certificats que acreditin fefaentment la contractació de la prestació de
serveis de similar naturalesa al licitador, emesos per part de les persones físiques o
jurídiques privades contractants.

o

Els certificats/documents justificants que s’aportin inclouran la data d’execució del
curs/formació, el seu objecte i el formador que la va impartir. Aquests documents
hauran d’anar signats pel legal representant de entitat que ho expedeix.

Nota: La no presentació dels certificats dels serveis prestats donarà lloc a la no valoració del criteri.
Puntuació dels criteris de valoració 100 PUNTS
automàtica
Puntuació de la totalitat de criteris
100 PUNTS
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-10 Condicions particulars per l’execució del contracte:

L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el codi segur de validació consultant aquesta plana web / La autenticidad de este documento se puede
comprobar mediante el código seguro de validación consultando esta página web
Codi Segur de Validació

f18cd565bc73422fa72b62eb8cd05200001

Url de validació

https://seu.calonge.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Plaça de la Concòrdia, 7
17251 Calonge i Sant Antoni
Tel. 972 66 03 75
www.calonge.cat

Q.1. Obligacions essencials a més de les que es deriven de la normativa d’aplicació.
A. GENERALS
a)
a)
b)
c)

Compliment de la prestació principal del contracte
Compliment de les condicions ètiques i normes de conducte incloses al PCAP.
Compromís d’adscripció de mitjans
Criteris d’adjudicació de les ofertes

B. LABORALS
a) El contractista donarà compliment a quant obliguen les lleis en matèria LABORAL, havent
d'estar al corrent en el pagament de les quotes de les Assegurances Socials, Accidents,
Mutualitats i altres de caràcter laboral. Recaurà únicament sobre el contractista quantes
responsabilitats es derivin de l'incompliment de tals obligacions. El responsable del contracte
podrà requerir al contractista, o consultar d'ofici, perquè aporti documentació acreditativa del
compliment de les obligacions d'índole laboral, als quals deurà, inexcusablement, donar
compliment, i especialment les empreses adjudicatàries i, en el seu cas, totes les empreses
de la cadena de subcontractació estaran obligades a aplicar el conveni col·lectiu sectorial que
legalment correspongui i especialment el pagament puntual del salari als treballadors adscrits
a l'execució del contracte tot en consonància al previst a la Clàusula 19.1 a i b del PCAP.
b) Les Obligacions i regles especials respecte del personal laboral de l’empresa contractista
previstes a la Clàusula 19.7 del PCAP
c) Adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals o materials als quals s’ha
compromès conforme el determinat a la seva declaració en la qual es detallen i en tot cas
suficients per a l'execució del contracte.
C.-

PROTECCIÓ DE DADES

a) El recollit en l’apartat I d’aquesta Memòria/Quadre de característiques
b) Les recollides en l’apartat X d’aquesta Memòria/Quadre de característiques referit a protecció
de dades
c) L’obligació de l’adjudicatari de presentar abans de la formalització del contracte d’una
declaració en la que es posi de manifest on estaran ubicats els servidors i des de on es
prestaran els serveis associats als mateixos
d) L’obligació de comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de la vida del contracte, de
la informació facilitada en la declaració anterior.
e) L’obligació dels licitadors d’indicar en la seva oferta, si tenen previst subcontractar els
servidors o els serveis associats als mateixos, el nombre o el perfil empresarial, definit per
referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als que
es vulgui encomanar la seva execució
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Les infraccions d’aquestes condicions es consideren infraccions molt greus i poden donar lloc a la
resolució contractual.
Q.2. Condicions especials d’execució. Es fixen les següents:
A.- GENERALS
Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del personal;
també serà l'enllaç amb els corresponents serveis municipals i el responsable del contracte.
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B.- LABORALS
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Evitar el llenguatge i expressions sexistes en les comunicacions i actuacions d’execució del contracte.
C.- MEDIAMBIENTALS
En les comunicacions amb l’ajuntament i l’execució del contracte s’utilitzaran els mitjans electrònics o,
en el seu cas, s’utilitzarà paper amb segell FSC (Forest Stewardship Council, Consell d'Administració
Forestal) o certificació equivalent.

-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No
-12 ACP aplicable al contracte? Sí
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de l’endemà
de la data de publicació d’aquest anunci al perfil del contractant.
b) Documentació que cal presentar: la prevista en el PCAP
c) Presentació d’ofertes:
c.1) Presentació presencial: No.
c.2) Presentació Electrònica: Si.
d)
S’accepta la facturació electrònica: Si
e)
S’utilitza el pagament electrònic: Si
-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.
b) Lloc: Sala de Juntes
c) Data: El primer dilluns hàbil, un cop transcorregudes 24 hores després de la finalització del
termini de presentació de les ofertes (si fos inhàbil, es farà el primer dia hàbil següent). Si cal fixar
més meses, es publicaran les dates i horaris al tauler del perfil del contractant.
d) Hora: a partir de les 12 hores del dia fixat per a l’obertura dels sobres digitals.
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: l'acte d’obertura de les proposicions no és públic,
ja que la contractació és electrònica i pot ser consultada a la plataforma.
-15 Despeses d'anunci: no n’hi ha.
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català i/o Castellà.

-17 Recurs:
Recurs potestatiu de reposició.
a) Òrgan competent en procediments de recurs: alcaldia.
b) Adreça: Plaça Concòrdia, 7 (17251 Calonge).
c) Termini per presentar recurs: 1 mes.


Recurs d’alçada davant l’òrgan de contractació, si es tracta d’un acte de la Mesa de
Contractació
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a) Òrgan competent en procediments de recurs: òrgan de contractació.
b) Adreça: Plaça Concòrdia, 7 (17251 Calonge).
c) Termini per presentar recurs: 1 mes.


Recurs contenciós administratiu
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Jutjat Contenciós
Girona.
b) Adreça: Jutjats Girona.
c) Termini per presentar recurs: 2 mesos.

Administratiu

- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de
la Unió Europea. No
Calonge i Sant Antoni, a la data de la signatura electrònica
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L’Alcalde
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