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ES QUE HAN DE REGIR PER
GoNTRACTACTÓ | EXECUCTÓ, MTTJAN9ANT CONCURS DEL SERVEI PER AL
DESENVOLUPATTIENT DELS PROGRATUIES "FEM TANDEi'IS L'H" A LA CIUTAT
DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (CON 2OI8IOOO4

1 .. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL SERVEI

I.I

OBJECTE DEL CONCURS

L'objecte del contracte és la prestació del servei del Projecte FEM TANDEM L'H
(http://www.l-h.caUqdocs/d8085933.pdO a través del desenvolupament de Programes
Tándems específics per a cadascun dels centres educatius públics del sistema
educatiu a la ciutat de L'Hospitalet del Llobregat.
Representen la quantitat de 20 Programes Tándems per a 20 centres educatius en
una primera fase (octubre a desembre de 2018) del contracte i32 Programes
Tándems per a32 centres educatius en una segona fase (a partir del gener del 2019
en endavant) concretats en el present plec de condicions. La realització del Programa
Tándem "X" en una escola, institut o centre educatiu del sistema educatiu de la ciutat
concret estará condicionat al nivell de compromís dels centres educatius en el Projecte
"FEM TANDEM L'H". Aquesta implicació dels respectius centres educatius en el
Projecte FEM TANDEM L'H será a través de I'aprovació per acord del Consell Escolar
de Centre del compromís de desenvolupar un Programa Tándem. El Consell Escolar
de Centre és l'órgan representatiu de la comunitat educativa de cada centre regulat a

través

de les lleis orgániques i

sectorials

en matéria

d'educació vigents. En

posterioritat a l'aprovació pel Consell Escolar de Centre conespondrá incorporar, quan
pertoqui, la concreció del Programa Tándem a la Programació General Anual de
Centre. Totes els centres educatius pertanyen alterme municipal de I'Hospitalet.

Als efectes del que disposa I'art. 5 del Decret Llei 3/2016 de 31 de maig, de mesures
urgents en matéria de contractació pública, es fa constar la no divisió per lots de
I'objecte del present contracte, d'acord amb el que estableix I'informe que consta a
l'expedient.

cPV 80410000-1
1.2 DESCRIPCIÓ GENERAL DEL SERVEI

1.2.I CONTEXT DE LA PRESTACIÓ
El Pla d'Actuació Municipal (PAM) del mandat (2016-2019) estableix com a objectiu
general "Reforgar els vincles dels centres educatius amb el feixff associatiu i els
equipaments de la ciutat'i com a objectiu operatiu "Vincular i crear srnergies entre els
centres educatius i els equipaments de la ciutat com a motor de transformació i de
sentiment de peñinen6a", on s'emmarca I'actuació: FEM TANDEM L'H.
FEM TANDEM L'H és una actuació inspirada en altres projectes ja existents al país

que han impulsat diferents fundacions, com la Fundació Jaume Bofill amb

la

col'laboració del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, l'lnstitut
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de Ciéncies de I'Educació de la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB), i amb el
suport del Consorci d'Educació de Barcelona, i els Ajuntaments de Lleida i Sabadell,
en aquest cas inspirats en l'experiéncia de les Magnet Schools dels Estats Units. O el
projecle de les "Escoles Tándem" iniciativa de la Fundació Catalunya-La Pedrera, on
també col'labora el Departament d'Ensenyament que promou el partenariat durant tres
anys entre centres educatius i institucions de referéncia per a fomentar l'éxit educatiu.
Peró, també el prqecte "Apadrina el teu Equipament" promogut per la Fundació Tot
Raval al Districte del Ravala Barcelona.
FEM TANDEM L'H és un Projecte transversal d'aliances per donar compliment a la
política pública establerta en el PAM per la qual s'impulsa la col'laboració entre els
equipaments municipals (culturals itecnológics), entitats ciutadanes i institucions o ens
de referéncia i els centres educatius per desenvolupar programes dins el currículum
académic i al llarg del curs amb l'objecte de fomentar la innovació pedagógica i en
definitiva potenciar l'éxit escolar.
1.2.2 OBJECTIUS DEL CONTRACTE

La Regidoria d'Educació, en la línia a la competéncia de I'acompanyament a
I'escola-ritat obligatória, defineix que la finalitat del Projecte FEM TANDEM és
incrementar l'éxit escolar de I'alumnat de L'Hospitalet a través de la singularització del
sistema educatiu públic del municipi, per la qual cosa els objectius del Projecte que es
concreten en el disseny de diferents Programes Tándem a mida per a cadascun dels
centres educatius, són:

.

.
.

.

Fomentar i millorar l'éxit escolar de I'alumnat, plantejant activitats i canvis
metodológics tenint com a marc de referéncia la innovació educativa, de
manera que promoguin la singularització dels centres aprofitant l'experiéncia i
expertesa de I'especialització, amb la implicació de la comunitat educativa de
cada centre.
Millorar el prestigi dels centres educatius respecte el seu entorn més immediat,
preferentment el seu barri, enfortir I'autoestima de la comunitat educativa i
introduir-hi metodologies innovadores de treball, més transversals, més
arrelades i compromeses amb elterritori.
Singularitzar els centres educatius (les escoles, els instituts i/o d'altres centres
educatius) a través de centres interés vinculats, entre d'altres, a les noves
tecnologies, als mitjans de comunicació, la história, la ciéncia, la música, el
teatre, la dansa, altres disciplines artístiques, la lectura, les matemátiques, els
museus, I'anglés i la gametització.
Establir aliances amb equipaments municipals culturals o tecnológics, entitats
properes o ens especialitzats per tal d'establir sinergies de prestigi de
col'laboració dins ifora del centre educatiu.

i

I.2.3 ABAST DE LES PRESTAGIONS:
Sota el concepte de FEM TANDEM L'H s'ha volgut aglutinar experiéncies anteriors de
singularització dels centres educatius, com és el cas dels programes !e música a les
escoles de l'Escola de Música Municipal i Centre de les Arts (EMMCA) dins l'horari
1a etapa de
lectiu, des de la creació de I'EMMCA (es podria definir com
entres
col'laboració
de
singularització dels centres educatius); les experiéncies
Banina,
Tone
escbles i equipaments municipals (Tecla Sala, Biblioteques, Museu,
2
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etc.) desenvolupades a partir del curs 2015-2016 (es podria considerar com una 2a
etapa); fins a l'etapa actual d'ampliació dels Tándems a tots o quasi tots els centres
educatius públics de primária i secundária de la ciutat (3a etapa). http://www.lh. caUgdocs/d8085933. pdf
L'experiéncia d'aquest projecte i els resultats que s'han anat aconseguint a mida que

es va dibuixant les aliances entre les escoles, instituts i els diferents partenaires
generen un marc de confiang? que és la base per anar donant forma als diferents
programes del Projecte FEM TANDEM L'H.

Els centres educatius objecte del present contracte són per a les escoles i instituts
públics que imparteixen ensenyaments d'educació infantil-primária i secundária de la
ciutat de L'Hospitalet del Llobregat següents:
PER A LA PRIITIIERA FASE D'AQUESTA 3A ETAPA: D,OGTUBRE A DESEMBRE
DE 20f8
ESCOLES PÚBLIQUES
1. Escola Bernat Desclot
2. Escola Frederic Mistral
3. Escola Paco Candel
4. Escola Busquets i Punset
5. Escola Joan Maragall
6. Escola Pau Sans
7. Escola Sant Josep El Pi
8. Escola Pep Ventura
9. Escola Joaquim Ruyra
10. Escola Menéndez Pidal
11. Escola Pau Casals

INSTITUTS PÚBLICS
12 lnstitut Provengana
13 Institut Europa
14 Institut Bisbe Berenguer
15 Institut Torras i Bages
16 Institut Santa Eulália
17 Institut Bellvitge
18 Institut Vilumara
19 lnstitut Rubió iOrs
20 Institut Eduard Fontsere

PER A LA SEGONA FASE D,AQUESTA 3A ETAPA: DE GENER A JULIOL DEL
2OI9 I D'OCTUBRE DEL 2019 A JULIOL DEL 2O2O
ESCOLES PÚBLIQUES
1. Escola Bernat Desclot
2. Escola Frederic Mistral
3. Escola Paco Candel
4. Escola Busquets i Punset
5. Escola Joan Maragall
6. Escola Pau Sans
7. Escola Sant Josep El Pi
8. Escola Pep Ventura
9. Escola Joaquim Ruyra
10. Escola Menéndez Pidal
11. Escola Pau Casals
12. Escola Milagros Consarnau
13. Escola Pompeu Fabra
14. Escola Prat de la Manta
15. Escola Provengana
16. Escola Bernat Metge
17. Escola La Marina

INSTITUTS PÚBLICS
23. lnstitut Provengana
24. Institut Europa
25. lnstitut Bisbe Berenguer
26. Institut Torras i Bages
27. Institut Santa Eulália
28. Institut Bellvitge
29. Institut Vilumara
30. lnstitut Rubió iOrs
31. Institut Eduard Fontseré
32. Institut Apel.les Mestres
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18. Escola Mare Déu Bellvitge
19. Escola Ramon Muntaner

20. Escola Pablo Neruda
21. Escola Folch i Torres
22. Escola La Carpa

En el cas de que algun dels 32 centres educatius declinés el seu compromís o bé no
volgués continuar un curs més es podria substituir per una altre centre educatiu no
relacionat en el llistat anterior, sempre i quan aquest canvi estigul autoritzat pel técnic
municipal responsable del present contracte. El present contracte está dissenyat per
I'execució de 32 Programes Tándem, si es requerís d'una ampliació, pel que fa al
nombre de centres, es tramitará la corresponent modificació, establerta en els presents
plecs.

Els centres educatius que també estan realitzant Programes Tándems peró que, en
aquests moments, resten fora de I'abast d'aquest contracte perqué estan gestionats
per d'altres serveis municipals són:

a)
b)

Les escoles Pau Vila, Ramón y Cajal, Márius Torres, Ernest Lluch, Charlie
Rivel, Lola Anglada, Estel Can Bori, Patufet Sant Jordi, Josep Janés, Ausiás
March i Gornal que gestiona el Servei de Cultura a través de I'EMMCA.
Les escoles Pere Lliscart i Puig i Gairalt i els instituts Eugeni d'Ors i Margarida
Xirgu que gestiona la regidoria d'lnnovació Social a través de I'equipament
municipal de Torre Barrina.

1.2.4 DESCR|PC!Ó

El centre educatiu acorda desenvolupar un Programa Tándem, a través d'un
acord del Consell Escolar de Centre i decideix la temática o centre d'interés en
el que es vol singularitzar (noves tecnologies, als mitjans de comunicació, la
história, la ciéncia, la música, elteatre, la dansa, altres disciplines artístiques, la
lectura, les matemátiques, els museus, I'anglés, la gametització, etc.). En
funció del centre d'interés i la seva relació amb els agents socials, també,
acorda amb tots els membres del consell escolar I'alianga que vol establir, és a
dir, el partenaire o tándem amb el que volen establir el Programa de
singularització del centre educatiu.
El centre defineix un pla d'actuació per definir l'ámbit o ámbits curriculars en el
que treballará el seu propi Programa FEM TANDEM L'H, així com els elements
d'excel.léncia i de prestigi que pot aportar al mateix.
uX"
Les accions del pla d'actuació del Programa Tándem
s'hauran de traslladar
a la Programació GeneralAnual delCentre.
El partenaire, alhora, haurá de definir la seva contribució en el projecte
educatiu de l'escola i/o institut (objectius, nivells i ámbits del currículum,
elements de singularització, etc.)
Es consensua el calendari de les actuacions i activitats amb l'alumnat, la
formació i I'assessorament a I'equip docent, així com la comunicació a la
comunitat educativa del centre.
El suport técnic, objecte d'aquest contracte, executa cada Programa Tándem
proveint dels recursos necessaris per la seva realització, aportant els
coneixements técnics per a la definició de cada Programa Tándem "X" i
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implementant amb la col.laboració que pertoca a I'escola i la col.laboració que
pertoca al partenaire per al desenvolupament del mateix.

o
o
o
.

El suport técnic, objecte d'aquest contracte, tutela el desplegament de cada
programa Tándem i fa el recull d'indicadors i de valoracions conjuntes per tal
d'avaluar el grau de singularització del programa Tándem per al centre
educatiu.
S'estableix els indicadors de les actuacions a nivell de centre (especialment
vinculats a les competéncies básiques), a nivellde partenaire i a nivell extern.
Es fa una avaluació conjunta amb tots els agents involucrats del Programa
Tándem.
La responsable municipal del contracte estableix les directrius i els criteris de
desenvolupament dels diferents Programes Tándems i supervisa I'execució del
present contracte.

I.2.5 DESTINATARIS

El servei abastará accions dirigides a qualsevol dels nivells de I'educació infantil

i

primária, pel que fa a la intervenció en les escoles públiques, i a qualsevol dels nivells
de secundária, pel que fa la intervenció en els instituts públics. També es podrá
estendre aquesta singularització a qualsevol dels centres educatius públics del sistema
educatiu de la ciutat de L'Hospitalet del Llobregat.
1.3 V¡GÉNCn
La prestació del servei será de 10 mesos: comengará l'1 d'octubre de 2018 ifinalitzará
el 31 de juliol de 2019 i es preveu una prórroga de mutu acord per un període igual
(d'acord amb la normativa vigent) que anirá de l'1 d'octubre del 2O19 al31 de juliol del
2020.

I.4 ORGANITZACIÓ DEL SERVEI
El servei prestat será controlat i supervisat per l'Ajuntament mitjangant el técnic del
Servei d'Educació responsable del present contracte designat a I'efecte, les directrius
dels quals seran posades en práctica pel contractista.
El contractista organitzará el servei de manera que disposi com a mínim d'una persona

amb dedicació de 37,5 hores setmanals, durant deu mesos, que realitzará les funcions
següents:

-

Representar directa i permanentment al contractista.
Responsabilitzar-se del servei davant l'Ajuntament.
Relacionar-se amb el centre educatiu per a la definició i concreció del Programa
FEM TANDEM L'H.
Relacionar-se amb el partenaire escollit pel centre educatiu per a la definició i
concreció, aixícom per I'execució del Programa FEM TANDEM L'H.
Realitzar una fitxa descriptiva de cada programa Tándem
Organitzar el servei tractant d'obtenir la máxima qualitat"
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-

Realitzar els controls de qualitat interns per assegurar en tot moment el compliment
delservei.
Recollir els indicadors quantitatius i qualitatius de cada programa.
Gestionar les accions que hagin de desenvolupar cada partenaire.
Assistir a les reunions i espais de treball, en representació de I'empresa, en el que
s'hagi de donar compte dels Programes Tándems i/o dels eleménts á'innovació
educativa que s'estiguin portant a terme, organitzades per I'Ajuntament o el
Departament d'Ensenyament de la Generalitat.
Realitzar la memória per cadascun dels Programes Tándem al final del curs
escolar.
Donar compliment a les directrius de la responsable técnica del present contracte.

El contractista organitzará el servei de manera que es relacionará amb cadascun dets
partenaires, escollits pels centres educatius, per tal donar compliment a les exigéncies
del present Plec de prescripcions i executar els Programes Tándems definits, en funció
dels costos estimats en els present Plec.

El contractista posará els mitjans técnics, fiables i adients, per tal d'implementar el
Projecte FEM TANDEM L'H en els Programes Tándems de cadascun dels centres
citats en el present plec de prescripcions técniques. El contractista restará obligat a
realitzar un mínim de tres visites anuals exhaustius a cada centre educatiu, per tal de
garantir que s'assoleix el Programa Tándem establert i traslladará a I'Ajuntament a
finals de cada trimestre del curs escolar un informe amb el grau de compliment de
cada Programa FEM TANDEM L'H.

Al finalitzar el mes d'octubre es comunicará a la responsable técnica municipal del
present contracle el Pla de treball del contracte on es detallará per cada Programa
Tándem específic: la descripció dels objectius del centre i del partenaire i les accions

de l'eix de singularitzacií (descripció de l'acció, metodologia, dates, nivells curriculars,
destinataris etc), les aliances aprovades pels Consells Escolars de Centre, les
despeses previstes per a cada Programa Tándem, els indicadors d'avaluació i el
calendari de visites als centres per al suport técnic, el desplegament del programa i el
seguiment de les accions.
Seran a compte i cárrec exclusius del contractista les despeses que siguin necessaris
per a I'adequada prestació del servei objecte d'aquest contracte, d'acord amb els
objectius descrites en el present Plec.

L'Ajuntament, está facultat per sol'licitar a I'empresa adjudicatária, en qualsevol
moment, tota la documentació que consideri necessária per poder comprovar la plena
legalitat de I'empresa en I'ordre fiscal, laboral, administratiu, jurídic, etc..., requeriment
que s'haurá d'atendre en el termini que en cada moment s'assenyali per part de
I'Ajuntament.
2 .. AmB|T DEL SERVEI
2.1 CENTRES EDUCATIUS OBJECTE DEL SERVEI
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Els centres educatius inclosos en el present plec de condicions es relacionen a
continuació amb la descripció de I'eix de singularihació proposat per al curs 20172018:

1. Escola Bernat Desclot
2. Escola Frederic Mistral
3. Escola Paco Candel
4. Escola Busquets i Punset
5. Escola Joan Maragall
6. Escola Pau Sans
7. Escola Sant Josep El Pi
8. Escola Pep Ventura
9. Escola Joaquim Ruyra
10. Escola Menéndez Pidal
11. Escola Pau Casals
12. Escola Milagros Consarnau
13. Escola Pompeu Fabra
14. Escola Prat de la Manta
15. Escola Provengana
16. Escola Bernat Metge
17. Escola La Marina
18. Escola Mare Déu Bellvitge
19. Escola Ramon Muntaner
20. Escola Pablo Neruda
21. Escola Folch i Torres
22.Escola La Carpa
23. lnstitut Provengana
24. Institut Europa
25. Institut Bisbe Berenguer
26. Institut Torras i Bages
27. lnstitut Santa Eulália
28. Institut Bellvitge
29. lnstitut Vilumara
30. lnstitut Rubió iOrs
31. Institut Eduard Fontsere
32. Institut Apel.les Mestres

Robótica
Mitjans de comunicació
Educació emocional
Robótica
Foment de la lectura
Expressions artístiques
Ciéncies
Técniques de circ
Gamificació
Escacs
Expressions artístiques
Teatre
Ciéncies
Teatre
Teatre
Ciéncies
Ciéncies
Ciéncies
Ciéncies
Ciéncies
Teatre
Expressions artístiques
Activitats marítimes
I nvestigació científica
Mitjans de comunicació
Noves Tecnologies
Teatre greco-llatí
I nvestigació científica
Ciéncies
Expressions artístiques
Activitats marítimes
Expressions artístiques

Els eixos de singularització poden ser modificats sempre hi quan el canvi sigui
convenientment aprovat pel Consell Escolar de Centre del centre educatiu pertinent.
Les adreces dels centres es troben relacionades en I'ANNEX l.

3 .. RECURSOS HUMANS

3.I PERSONAL
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El contractista haurá d'aportar un técnic de gestió nivell A (antic titulaUa de grau
superior) especialista en pedagogia o psicopedagogia, amb una jornada laboral de
37,Sh/setmanals durant 10 mesos.
Conveni d'aplicació que s'ha pres com a referéncia per a desenvolupar la present
prestació és el /// Conveni col.lectiu del sector del lleure educatiu sociocultural de
Catalunya.

i

L'empresa s'obliga a tot alló que regula la relació entre I'empresa i el/la treballador/a,
conveni col'lectiu, estatut del/de la treballador/a que resulti d'aplicació o norma que el
substitueixi.
El contractista presentará cada mes els documents de liquidació de Seguretat Social,
TC1 i TC2, referits al mes anterior al que finalitza. Qualsevol incidéncia s'haurá de
comunicar convenientment.

Qualsevol falta o irregularitat que pugui cometre el contractista en relació amb les
vigents Lleis laborals, seran posades en coneixement de I'autoritat laboral. Si aixó
repercutís en la prestació del servei, I'Ajuntament podrá prendre les mesures
convenients i procedir d'acord amb les Lleis vigents, amb la finalitat de restablir la
normalitat del servei.

L'adjudicatari es responsabilitzará que el personal assignat
reconeguda idoneitat i degudament preparat.

al servei sigui de

responsabilitzará del comportament dels seus treballadors i haurá
d'intervenir davant de qualsevol problema que aquests puguin ocasionar, vetllant per la
cortesia i correcte tracte que el personal haurá de mantenir en el desenvolupament del

També

es

seu treball.

L'adjudicatari haurá de garantir la preséncia del personal en els llocs de servei,
substituint immediatament al personal en cas de malaltia, vacances o qualsevol altra
contingéncia, tot comunicant elfet a la responsable municipal del contracte.

A petició justificada de la responsable municipal del contracte, sempre que s'acrediti
adequadament i fefaent, es podrá requerir a I'empresa contractista perqué accedeixi a
canviar la persona que no reuneix les condicions mínimes necessáries per prestar el
tipus de servei que es demana, o bé no realitzi la seva tasca de forma correcta i
professional.
L'adjudicatari haurá de garantir la formació del personal pel correcte desenvolupament

de les seves feines i, de forma especialment acurada, en la prevenció de riscos i,
específicament el tracte amb el professorat, les famílies, l'alumnat, les entitats i els
agents implicats en els Programes Tándems.

4.- REQUISF MíNIM DE SOLVÉNCIA
Les empreses licitadores hauran de acreditar la seva solvéncia técnica d'acord amb
els criteris següents
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Relació dels serveis efectuats durant els 5 últims anys en relació amb prestació de
serveis educatius, per un import acumulat, com a mínim igual al pressupost objecte
del present contracte.
En el cas que dues o més empreses es presentin conjuntament a aquesta licitació
hauran d'acreditar cada una d'elles la solvéncia requerida.

5..PRESSUPOST
El pressupost del contracte s'ha establert a partir a partir del cálcul per una banda del
cost del técnic/a superior responsable del desenvolupament dels Programes Tándem,
atenent al conveni d'aplicació esmentat i, per I'altra la previsió dels costos de les
accions dels partenaires destinades en la primera fase del contracte als 20 Programes
Tándems (octub.re a desembre de 2018 ) i en una segona fase de desplegament del
Projecte FEM TANDEM L'H als 32 Programes Tándems (a partir del gener del 2019 en
endavant) per a l'execució de les accions de singularització dels centres educatius.
Aquesta previsió de costos s'ha tingut en compte a partir de les despeses executades
durant el primer i segon trimestre del curs 2017-2018.
La prórroga del present contracte tindrá un cost superior al primer any de prestació del
servei perqué durant el primer any de la prestació es contempla una ampliació, de 20 a
32 centres educatius. Aquesta ampliació s'haurá de mantenir al llarg del següent curs
per donar compliment a la finalitat i objectius del PAM del mandat.

5.I CALCUL DEL COST DEL SERVEI
-lmport destinat al personal técnic será segons conveni del lleure categoria "Técnic de
gestió NivellA"/ 3 mesos del sou brut anual.
-lmport mínim destinat a les accions dels 20 Proqrames Tándem: 21.000 €.
El preu unitarid'un Programa Tándem és de 3509mes
-lmport destinat al personal técnic será segons conveni del lleure categoria'"Técnic de
gestió NivellA"/ 7 mesos del sou brut anual.
-lmport mínim destinat a les accions dels 32 Prosrames Tándem:78.4O0€.
El preu unitarid'un Programa Tándem és de 3509mes
PER AL PERíODE D'OCTUBRE A DESEIUIBRE DE 2019
-lmport destinat al personal técnic será segons conveni del lleure categoria "Técnic de
gestió NivellA"/ 3 mesos del sou brut anual.
-lmport mínim destinat a les accions dels 32 Proorames Tándem: 33.600 €.
El preu unitari d'un Programa Tándem és de 350€mes
PER AL PERíODE DE GENER A JULTOL DEL 2O2O
-lmport destinat al personal técnic será segons conveni del lleure categoria "Técnic de
gestió NivellA"/ 7 mesos del sou brut anual.
-lmport mínim destinat a les accions dels 32 Proorames Tándem: 78.400 €.
El preu unitari d'un Programa Tándem és de 350 9mes
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Ef cost de les accions de singularització está calculat en base a destinar com a mínim
1.000 €/trimestre/centre. Es podrá establir excepcionalitats per un import superior al

módul citat per als centres que requereixin un major grau de singularüació. Aquests
casos aniran relacionats amb els supósits següents: centres definits de máxima
complexitat (Resolució de 12 de maig, det director general del Professorat i personal
de Centres PÚblics, per la qual es fa púbtica amb carácter provisional la ltista de
centres educatius qualificats de máxima complexitaf), centres amb poca demanda de
preinscripció, centres amb més de 2 línies a la primária i amb més de 3 línies
a la
secundária, centres amb íncorporació de grups per sobre els establerts o quan calgui
una actuació innovadora específica i/o excepcional per acord amb el départament
d'Ensenyament, d'acord amb el Protocot d'intencions enfre ta Generalitat de'Catatunya
ryitiangant el Depaftament d'Ensenyament i I'Ajuntament de L'Hospitalet de Ltobregat
de col'laboració en matéria d'Educació, signat ál zO oe febrer ae zbn. Aquests casos
estaran recollits en el Pla de treball del contracte i hauran de ser vaíidats per la
responsable técnica del contracte.

Els centres que durant el curs 2017-2018 es destina un módul superior a 1.000
fltrimestre/centre són les escoles La Carpa, Pep Ventura, Menéndez pidal i pau
Casals i els instituts Bisbe Berenguer iApel.les Mestres.

!"nt el preu unitari calculat entre el cost mínim i et cost excepcional és de
350 €/ mes centre educatiu. D'aquest cálcul s'han deduit els import'dels períodes
d'aquest apartat 5.1.

l!|

El cost total del contracte está calculat en base al cost del personal i el cost de les
accions dels Programes Tándems descrits anteriorment aplicant un 6% de Benefici
Industrial i un 8% de Despeses Generals.
Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de I'objecte del contracte,
i.els preus consignats porten implícits tots els conceptes previsios en el plec de
cláusules administratives generals, i anirá amb cárrec al /als pressuposUos i lales
partida/es següenUs:

38.575,73

107.904.47

lmport total

130.564,41

169.140,14

Les possibles modificacions del contracte només s'aplicaran en els exercicis 2O1g ,
2020. Les causes previstes i precises de modificació del contracte que poden implicar
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una variació del cost económic d'aquest i fins un máxim d'un 20 % respecte el preu
d'adjudicació serien les següents:

{
/
/
/

Augment del nombre de centres educatius (escoles o instituts) que realitzen el
Programa Tándem.
Augment del nombre de centres d'altres nivells educatius (a banda de les
escoles iels instituts) dels sistema educatiu de la ciutat.
Augment de les disponibilitats pressupostáries per singularitzar els centres
educatius.
Augment per la necessitat d'una actuació prioritária en algun centre educatiu
del sistema educatiu que ho requereixi (creació de nou centre, ampliació de

línies, centres ubicats en barracons, etc.) préviament acordat amb

/

el

Departament d'Ensenyament de la Generalitat.
Experiéncies pilot acordades amb administracions superiors.

Les modificacions, previstes només a partir de l'exercici 2019, es calculen en base a
un preu unitari destinat a cada Programa Tándem de 350€/mes/centre, corresponent a
la mitjana del cost dels programes, més el preu de I'oferta corresponent al cost del
técnic i les despeses generals i benefici.
5.2 VALOR ESTIilIAT DEL CONTRACTE

El valor estimat (VE) a efectes de determinar el procediment d'adjudicació

i la

publicitat, és de 346.345,22 €, considerant les possibles modificacions i sense incloure
I'lmpost sobre el Valor Afegit.

L'import previst per I'any 2018 és de 31 .880,77 €. A aquest import li és d'aplicació l'lVA
vigent (en I'actualitat un 21o/o) que representen 6.694,96 €, sent I'import máxim a pagar
de 38.575,73 €, a cárrec del pressupost de l'any 2018, segons document RC que
s'adjunta.

La proposició económica per l'execució del contracte es presentará d'acord amb el
modelde I'ANNEX 3.
5.3 TIPUS DE LICITACIO
El licitador haurá de detallar I'import de I'oferta económica. En I'anomenat detall haurá
de diferenciar els costos de personal (detallant sou, seguretat social i seguretat i salut
laboral), despeses generals, benefici industrial, impostos, i els costos de les accions
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destinades a cada centre educatiu. L'import total, un cop aplicats els impostos,
haurá
de coincidír amb I'oferta de licitació.
El presentará una
9lerta económica per al primer període del contracte curs zog-201g
corresponent als 20 programes Tándem d'octubre a desembre del 201g
més 32
programes Tándem del gener al juliol del 2019 i una altra
oferta económica per al
segon període del contracte corresponent als 32 programes d'octubre
de 2019 a juliol
de 2020.

5.4 MEMÓRIA TÉCNICA

Els licitadors hauran d'aportar en un termini máxim d'un mes una memória
técnica
d'execució detallada en
qual s'especifiqui la manera en que es desenvoluparan els
-la
diferents Programes Tándems
(concretant els compromisos de cada escola, les
aliances acordades per aquestes i les accions a desenüolupar durant
el curs escolar).

El

pre.u

d'adjudicació del concurs será satisfet al contractista per mensualitats
vengudes a raó d'una desena part del preu anual (d'octubre a juliol)
d'e la prestació. La
factura haurá d'anar acompanyada amb els doiuments TCi rc2.orrerponentr.
Sens perjudici de la quantitat a satisfer que resulti en cas de demora
o endarreriment
de les prestacions pactades.

i

!91 e.mnreses adjudicatáries seran responsables dels danys y perjudicis causats a
I'Administració i a tercers en el desenvolupament dei
¡, per tant,
d'Administració queda eximida de tota responsabilitat pels danys
"britra"te
i perjudicis causats a

tercers com a conseqüéncia d'aquells.

En aquest sentit, les empreses proposades com a adjudicatáries hauran
de declarar
que la pÓlissa d'assegurances d'activitats és vigent: art'. 17
del Decret 33y2002, de 1g
de novembre, de modificació d'altres deárefs en matéria d'obtigitorietat de
c o nt ra ct a c i ó d e d et e rm i n ad e s co b e rt ures d'asseg
u ra n ce s.

Així mateix, les empreses adjudicatáries comunicaran de manera immediata

a

I'Ajuntament qualsevol modificació en la pólissa d'asseguranga que
alteri o variT les
seves condicions de cobertura.
5.7 HORARI
L'horari de la prestació del present servei s'adequará a l'horari de funcionament
dels
diferents centres educatius de la ciutat, és a dir, de les escotes i els instituts públics
objecte del present contracte.
6 .. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
Quedaran excloses les_ofertes que inconin en baixes desproporcionades,
segons el
que estableix I'article 85 del RGLcAp RD 109g/2001, així'"o|n
qr" no
justifiquin
el compliment delconveni citat.

"qr"iL.
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La licitació per a I'adjudicació de I'objecte del contracte, es realitzará de conformitat
amb els criteris següents:

criteris vinculats a I'objecte del contracte que depenen d'un judici de
valor i que serviran de base per a la seva adiudicació són els següents:

6.1 Els

6.1.1 llletodologia de treball amb el professorat del centre educatiu i amb la
comunitat educativa per tal d'implementar el Programa Tándem de cada centre
educatiu (escoles i instituts). S'atorgará fins a un mixim de 15 punts.
Caldrá redactar una proposta metodologia de treball amb el professorat per tal
de desenvolupar el programa Tándem atenent els diferents ámbits i órgans de
treball dels doc,ents, així com les estratégies de coordinació de
responsabilitats dels mateixos. Aquesta metodologia haurá de contemplar els
canals de comunicació la implicació dels diferents agents directament
involucrats en el centre educatiu, la seva vinculació i la dinámica de treball.
Metodologia de treball amb el professorat. Fins a un máxim de 10 punts.
Metodologia de treball amb la comunitat educativa. Fins a un máxim de 5

i

i

o
o

Punts.

6.1.2 Goneixement del sistema educatiu de la ciutat en el marc de la
coresponsabilitat educativa municipal, el programa Tándem i Giutat Educadora.
S'atorgará fins a un máxim de 12 punts.

S'haurá de descriure i analitzar la situació educativa a la ciutat (context,
peculiaritats, elements definitoris, potencialitats i febleses) per tal que la
implementació del Projecte "FEM TANDEM L'H" sigui una realitat itingui un
significat rellevant pelfuncionament del propi sistema educatiu de la ciutat.
Descripció del context actual del sistema educatiu a la ciutat. Fins a un
máxim de 6 punts.
Marc de coresponsabilitat amb el que compte el sistema educatiu del
municipi en el context de Ciutat Educadora. Fins a un máxim de 6 punts.

o
o

6.1.3 Model de valoració de I'impacte del programa com

a

actuació de

singularitsació del centre educatiu. S'atorgará fins a un máxim de 12 punts.
Caldrá definir quin model d'impacte s'utilitzará per al programa Tándem atenent
els nivells educatius les árees curriculars en les que el programa actua
directament les possibles vinculacions amb els aprenentatges de les
competéncies básiques. Alhora com programa innovador s'haurá de presentar
una proposta per concretar la seva idoneitat i la possibilitat de ser mesurable.
lmpacte en el currículum i en les principals competéncies básiques. Fins a
un máxim de 6 punts.
Grau d'adequació del programa als principis generals d'innvovació
educativa. Fins a un máxim de 6 punts.

i

i

o
o

6.1.4 Establiment d'indicadors de carácter qualitatius i quantitatius del programa
per part del centre educatiu i per part del partenaire per afavorir I'avaluació
globaldel mateix. S'atorgará fins a un máxim de l0 punts.
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Hauran de descriure els indicadors de carácter qualitatiu i quantitatiu que
s'aplicaran per una banda al centre educatiu i per altra banda al partenaire
escollit pel centre per valorar si s'han aconseguit o no els objectius propis del
Projecte'FEM TANDEM L'H"
o Indicadors de carácter qualitatiu. Fins a un máxim de 5 punts.
o Indicadors de carácter quantitatiu. Fins a un máxim de 5 punts.
Puntuació total dels criteris avaluables per iudicide valor: 49 punts
6.2 Els criteris vinculats a I'objecte del contracte avatuables de forma automática
i que serviran de base per a l'adjudicació del contracte són:

6.2.1 Oferta económica. S'atorgará fins a un máxim de 5l punts
La fórmula per calcular la puntuació obtinguda per cada licitador será la
següent, tenint en compte que s'assignará 0 punts a I'oferta que no millori el
preu de licitació i la máxima puntuació (51 punts) a I'oferta més económica
respecte el tipus licitatori.
P= PB x (Bttl/BO)
P és la puntuació atribuida per l'oferta económica.
PB és la puntuació máxima
BM és l'oferta més económica respecte eltipus licitatori.
BO és I'oferta que es valora.
L'oferta económica constará de dues ofertes corresponents als 2 períodes:

la oferta económica (perÍode octubre/desembre de 2018 -20 programesmés gener/iuliol del 2019 -32 programes-)
2a oferta económica (període octubre/desembre de 2019 -32 programesmés gener/iuliol -32 programes- del 2020)
La suma de les dues ofertes és la que es valorará amb la fórmula de
proporcionalitat per tal de calcular la puntuació d'aquest criteri económic.
Puntuació máxima total dels criteris avaluables de forma automática: 51 punts

La puntuació total máxima dels criteris de judici de valor (apartat 5.1)
criteris automátiques (apartat 6.2) seran 100 punts.

i

dels

Per tal de constatar el correcte seguiment del compliment de I'oferta, I'empresa
aportará a I'Ajuntament al final del contracte un informe d'un auditor col.legiat extern
independent on s'informará del compliment respecte els imports destinats als diferents
Programes Tándems autoritzats arran del pla de treball inicial i la correcta aplicació en
les nómines del treballador/a del contracte laboral vinculat a l'execució d'aquest
contracte. El cost d'aquesta auditoria será a cárrec del contractista.
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7.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Al responsable del contracte li correspon la comprovació, coordinació i vigiláncia de la
correcta realització dels serveis contractats, i exercirá les potestats de direcció i
nspecció m itjanga nt les verificacions corresponents.
i

La responsable del seguiment d'aquest contracte és la técnica superior d'Educació del
Servei d'Educació responsable del Projecte FEM TANDEM L'H. Les seves dades de
contacte són:
Teléfon: 93 4029598
Adrega: Girona, 10,2a planta
08901-L'HOSPITALET

L'Hospitalet,24 de marg de 2018
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ANNEX

I

RELACIÓ DE LES ESCOLES PÚBLIQUES DE L'HOSPITALET DEL

PRESENT PLEC DE CONDICIONS

E. BERNAT DESCLOT
E. BERNAT METGE
E. BUSQUETS I
PUNSET

C. Aprestadora, 35-39
C. Franca,80-88
Av. Josep Tarradellas,

226
E. FOLCH I TORRES
Av. lsabel Católica,63
E. FREDERIC MISTRAL C. Arquitectura,lO-12
E. JOAN MARAGALL
C. Sant Joseo. 28
E. JOAQUIM RUYRA
C. Llorer. 1

93.422.84.48
93.335.20.63
93.337.25.99
93.437.74.96
93.332.46.39
93.338.72.90
93.440.63.44

E. LA MARINA

Rb. Marina.408

E. MENENDEZ PIDAL
E. MILAGROS
CONSARNAU

C. Pedraforca. 31-51

93.335.58.46
93.440.79.75
93.440.48.11

C. Aprestadora, 30

93.331 .05.47

C. Cornellá.37
C. Aprestadora,l2S
lorovisional)

93.337.36.58

C. Almeria. 1-7
Passatge Miner, 25-29
Plaga Guernica, 12
Av. Josep Tarradellas,
122

93.440.49.03

E. PABLO NERUDA
E. PACO CANDEL
E. PAU CASALS
E. PAU SANS
E. PEP VENTUM
E. SANT JOSEP EL PI
E. POMPEU FABRA

C. Rosell.34
E. PRAT DE LA MANTA C. Natzaret. 11
E. PROVENCANA
C. Martí Codolar, 48-50
E. MMON MUNTANER C. Ermita.60-64
E. MARE DEU
BELLVITGE
C. Prat.41
E. LA CARPA
C. de la Carpa. 11

638.684.702
93.338.24.11
93.449.37.44
93.337.23.35
93.422.13.03
93.431 .81.98

93.331.23.98
93.335.65.95
93.33s.1 1.39
93.437.43.70

RELACIÓ DELS INSTITUTS PÚBLICS DE L'HOSPITALET DEL
PRESENT PLEC DE CONDICIONS

I. APEL.LES

MESTRES

C/ Passatge de Zuloaga, s/n
93 335 83 14
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I.

BISBE BERENGUER

C/ Aprestadora, 49

93421 17

I.

CAN VILUMARA

Av. Josep Tarradellas, 153

93 337 33 08

I.

EDUARD FONTSERE

C/ Mimoses. 31

93 449 55 94

I.

EUROPA

Av. Europa, 153

93 335 38 95

r. PROVENgANA

C/ Sant Pius X. 8

93 338 25 53

I.

RUBIO I ORS

Cl Moli,24

93 438 59 52

I.

SANTA EULALN

Plaga Pius Xll, s/n

93 331 45 98

Av. Can Serra, 101

93 437 91 25

I. TORRAS

I BAGES

11

ANNEX 2

RELACIÓ DELS CENTRES ANTERTORS (ANNEX 1) AUE ESTAN DEFTN|TS
MAxlMA COiIPLEXITAT

E. FOLCH I TORRES

Av. lsabel Católica. 63

E. JOAQUIM RUYRA

93.440.79.75
E. MENÉNDEZ PIDAL

I.

C. Pedraforca, 31-51

93.440.48.11

Av. Can Serra,101

93 437 91 25

Carrer de les Mimoses, 31

93 437 91 25

Av d'Europa, 153

93 335 38 95

RUBIO I ORS

I.EDUARD FONTSERE
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ANNEX 3

i,IODEL PROPOSTA ECONÓMIGA

El

senyor/a

representació acreditada

de

amb domicili a ........................, en nom propi o en
..... DECI-ARA

:

Que assabentats de I'expedient de contractació, el Plec de Condicions Administratives
Particulars i el Plec de Condicions Técniques que regeixen la prestació del servei per
al desenvolupament dels programes "Fem Tándems L'H" a la ciutat de
I'Hospitalet de Llobregat, es compromet a executar-la amb estricta subjecció als
mateixos, i per la quantitat de :
I.- IMPORT ANUAL PRIMER ANY DEL CONTRACTE (IO MESOSI

cosT lA oFERTA
PROG RAtt'I ES.

ECONOMTCA (PER|ODE OCTUBRETDESEMBRE DE 2018 -20
iI ES G EN E R/J U LIOL DEL 2019 .32 PROG RAIU ES.)

cosT

PERSONAL TECNTC NTVELL A (10 MESOS)
. Euros
- Seg.
Euros
- Seg. i salut
. Euros
TOTAL COST PERSONAL ............................ Euros

Salaris
Social
laboral

cosT 20 PRoGRAMES TANDEM (3 MESOS)...
cosT 32 PROGRAMES TANDEM (7 MESOS)...

PERSONAL................
............
............
|NDUSTR|AL..............
1VA............

TOTAL
TOTAL PROGRAMES
DESPESES GENERALS
BENEFICI
IMPORT TOTAL SENSE

Euros
.............Euros
.... Euros
.. Euros
Euros
Euros
Euros

IMPORT TOTAL 1a OFERTA ECONÓMICA corresponent
2018 ajuliol del 2019 (sense IVA) .........

al període

d'octubre

... Euros

II.- IMPORT ANUAL SEGON ANY DEL GONTRACTE (IO MESOS)

cosT 2A oFERTA

ECONÓM|CA (PERíODE OCTUBRE/DESEiíBRE DE 2O1g -32
L -32 PROGRAiTES- DEL 2020)
cosT PERSONAL TÉCN|C NTVELL A (10 MESOS)
. Euros
- Seg.
Euros
- Seg. i salut
. Euros
TOTAL COST PERSONAL ............................ Euros

Salaris
Social
laboral
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cosT 32 PROGRAMES TANDEM (3 MESOS)...
cosT 32 PROGRAMES TANDEM (7 MESOS)...

PERSONA1................
............
............
|NDUSTRIAL............
1VA............

TOTAL
TOTAL PROGRAMES
DESPESES GENERALS
BENEFICI
IMPORT TOTAL SENSE

Euros
.............Euros
.... Euros
.. Euros
Euros
Euros
Euros

IIUIPORT TOTAL 2a OFERTA ECONÓMICA corresponent
20'19 ajuliol del2020 (sense IVA)

.........

al període

d'octubre

... Euros

(Lloc, data isignatura del representant)
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