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
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA CONTRACTACIÓ
ADMINISTRATIVA
Fitxa del contracte
1.-) DADES DE CONTRACTE:
a) Nom del contracte/objecte:
Contractació del servei de docència de determinades assignatures o cursos de
l’Escola d’Adults Maria Saus de l’Ajuntament de Canet de Mar
b) Tipus del contracte administratiu
TIPUS:
Serveis [x]
Obres []
Subministraments []
especial []
mixt []
c) Està sotmès a regulació harmonitzada? si []

concessió obres []
concessió serveis[]
no [X]

d) Codi CPV i CPA :
80400000-8 Serveis d’ensenyament per a adults i altres serveis d’ensenyament.
e)

Està relacionat a algun expedient?
1403/2021 2801
f) Unitat/departament impulsor expedient:
Regidoria d’Educació
g) Tipus de procediment
Procediment obert simplificat abreujat (159.6 LCSP): contractes de subministrament
i serveis VEC inferior a 60.000 euros, sense prestacions de caràcter intel·lectual.
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Tramitació ordinària

2.-) CONSULTES PRÈVIES AL MERCAT (ART. 115 DE LCSP)
No s’ha fet consultes prèvies al mercat ja que es disposa de tota la informació necessària per
configurar l’expedient.
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3.-) OBJECTE DEL CONTRACTE QUE ES PROPOSA I JUSTIFICACIÓ DE LA
CONTRACTACIÓ.
a) L’objecte del present contracte consisteix en la contractació del servei de docència de
determinades assignatures per la realització de programes o per la preparació de cursos
d’accés a cicles formatius en l’Escola d’Adults Maria Saus, de l’Ajuntament de Canet de
Mar, amb la finalitat de donar una formació bàsica i acadèmica a aquelles persones que
no han pogut fer-ho abans, afavorir la integració dels nouvinguts i desenvolupar en l'adult
aquells aspectes que permetin incrementar el seu grau de satisfacció i benestar.
Les prestacions objecte d’aquest contracte s’ajustaran a les determinacions del Plec de
prescripcions tècniques particulars, al plec de clàusules administratives particulars i a la
normativa que sigui d’aplicació.
b) Justificació de la NECESSITAT I IDONEÏTAT i EFICIÈNCIA de la contractació (art. 28
de LCSP):
L’Ajuntament de Canet de Mar amb l’objectiu de 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.
Les necessitats formatives de la ciutadania han anat creixent i variant, i els centres de
formació de persones adultes han hagut d’ ampliar 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.
Per tal de cobrir tota l’oferta i oferir un servei a la ciutadania de caràcter necessari es valora
la idoneïtat de la contractació.
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c) Atès que l’Ajuntament té competència per efectuar l’objecte d’aquest contracte que es
proposa, en base a la competència municipal establerta a la normativa de règim local o
sectorial consistent en l’article 25 f) de la Llei de bases de règim local a l’article 159.3 a)
de la Llei d’Educació de Catalunya.
Es veu necessària i idònia la contractació externa del servei de docència de determinades
assignatures per la realització de programes o per la preparació de cursos d’accés a cicles
formatius a l’Escola d’Adults Maria Saus de l’Ajuntament de Canet de Mar, ja que és voluntat
de l’ajuntament promoure i garantir el dret a l’educació i la igualtat per mitjà de la formació
permanent, i oferir, a través de l’escola d’adults, un seguit d’aprenentatges que permetin que
les persones adultes que ho desitgin puguin ampliar les seves capacitats, enriquir els seus
coneixements i millorar les seves competències tècniques i professionals.
Amb la contractació de serveis de docència externs és vol aconseguir ampliar i consolidar
l’oferta formativa i aconseguir assolir els objectius següents:
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-

Oferir formació acadèmica i donar suport educatiu a les persones adultes.
Aportar educació integral a les persones adultes ajudant-les a desenvolupar-se en
l’entorn proper.
Oferir formació complementària a aquelles persones que volen ampliar el seu nivell
de coneixement.
Oferir formació de segona oportunitat i facilitar l’accés a la formació professional.
Potenciar el coneixement de la llengua i cultura catalanes.
Integrar en la dinàmica de l’escola l’orientació acadèmica i professional dels alumnes
que ho requereixin.

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. 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, per atendre la demanda de places es fa
necessari ampliar l’oferta de cursos i hores docents.
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.
d) Atès que l’Ajuntament no disposa del personal suficient (mitjans propis) per poder
assumir la tasca anteriorment descrita. Aquest contracte permetrà la contractació de
personal especialista en diversos àmbits en què les dues mestres de la plantilla de
l’ajuntament necessiten suport i reforç. D’aquesta manera es podrà implementar una oferta
formativa àmplia i variada que permetrà aconseguir els objectius assenyalats a l’apartat
anterior.
4.-) DIVISIÓ EN LOTS (ART 99 de LCSP)
a) Hi ha divisió en lots? si [x]

no []
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LOT 1
Docència de l’assignatura de matemàtiques del Curs de preparació de les proves d’accés
a cicles formatius de grau mitjà (CPPACFGM) i del Curs de preparació de les proves
d’accés a cicles formatius de grau superior (CPPACFGS).
LOT 2
Docència de l’assignatura de llengua anglesa del Curs de preparació de les proves d’accés
a cicles formatius de grau mitjà (CPPACFGM), del Curs de preparació de les proves
d’accés a cicles formatius de grau superior (CPPACFGS) i els cursos d’Anglès inicial 1, 2
i 3 per a persones adultes.
LOT 3
Docència de l’assignatura de socials del Curs de preparació de les proves d’accés a cicles
formatius de grau mitjà (CPPACFGM), el servei de tutoria d’alumnes del CPPACFGS (que
inclou taller sobre tècniques d’estudi, tutoria i seguiment del treball dels alumnes amb
l’Institut Obert de Catalunya pel que fa al treball de les assignatures específiques).
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LOT 4
Docència del Programa de Nouvinguts, cursos inicials de llengua catalana i castellana i
suport en el programa d’orientació a l’alumnat del Curs de preparació de les proves
d’accés a cicles formatius de grau mitjà (CPPACFGM) que inclou taller de tècniques
d’estudi, suport en la tutoria i definició de l’itinerari formatiu posterior i en la preinscripció a
cicles una vegada superada la prova.
b) Hi ha limitació en el nombre de lots en què es pot presentar oferta?
SI []

NO [x]

c) Hi ha limitació en el nombre de lots es pot adjudicar a un mateix licitador?
SI []

NO [x]

d) Es reserva algun lot per determinades organitzacions especials del tercer sector (DA48
LCSP)
SI []

NO [x]

5.-) DURADA DEL CONTRACTE I/O PRÒRROGA (ART. 29 LCSP):
a) Duració del contracte (anys/mesos) :
8 mesos (d’octubre de 2022 a maig de 2023) Lots 1 i 3
9 mesos (d’octubre de 2022 a juny de 2023) Lots 2 i 4
b)

Es preveu Pròrroga

SI [ ]

NO [X ]

Duració de la pròrroga (anys/mesos):
c) És d’interès per l’Ajuntament la prestació successiva (29.4 LCSP)
SI []

NO [X]
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6.-) ASPECTES ECONÒMICS DEL CONTRACTE:
a) Pressupost base de licitació : 30.839,73 €. 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.
El desglossament del pressupost base de la licitació és el següent:
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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

El càlcul del pressupost base de licitació s’ha establert a partir del càlcul dels costos directes
i indirectes. Dins dels costos directes, el càlcul de l’esforç que s’estima necessari per a la
prestació objecte del contracte s’ha obtingut d’acord amb el Conveni col·lectiu autonòmic de
l’ensenyament privat de Catalunya sostingut total o parcialment amb fons públics (codi de
conveni núm. 79000575011994) aplicable.
S’ha inclòs en el càlcul els imports recollits a les taules salarials del conveni de referència per
la categoria de professor adjunt ESO (lots 1, 2 i 3) i la categoria professor titular de Primària
(lot 4) i s’ha calculat l’import del preu hora en funció de les hores anuals de conveni.
Categoria
Professor adjunt ESO
Professor titular Primària

Sou base
25.388,58
23.637,04

Jornada anual
1.190h
1.190h

El nombre d’hores de cada lot a partir del qual s’ha fet el càlcul és el següent:
LOT 1 es calcula 278,5h entre docència i coordinació.
LOT 2 es calcula 318,5h entre docència i coordinació.
LOT 3 es calcula 151,5h entre docència i coordinació.
LOT 4 es calcula 272h entre docència i coordinació.
b) Determinació del Preu
El pressupost base de licitació que determina el límit màxim de despesa al qual es compromet
l’Ajuntament és de 30.839,73€ IVA exempt.
Aquests imports corresponen a:
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LOTS:
Pressupost de despesa màxima de Pressupost de despesa màxima de la
cada lot (sense IVA)
totalitat dels lots (sense IVA)
Lot 1: 8.573,99€
30.839,73 €
Lot 2: 9.805,44€
Lot 3: 4.664,13€
Lot 4: 7.796,17€
IVA Lot 1: Exempt
IVA de la totalitat dels lots: Exempt
IVA Lot 2: Exempt
IVA Lot 3: Exempt
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IVA Lot 4: Exempt
TOTAL 30.839,73€

Import total dels Lots 30.839,73 €

c) Valor estimat del contracte (VEC)
Considerant el pressupost base de licitació, les estimacions del contracte abans esmentades,
així com les seves possibles modificacions i pròrrogues, el valor estimat del contracte sense
incloure l'Impost sobre el Valor Afegit, als efectes de determinar el procediment d’adjudicació
i la publicitat és el següent:

Període
octubre- desembre 2022
gener-maig/juny* 2023

Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
TOTAL
3.109,42
3.401,89
1.754,82 2.464,96 10.731,09
5.464,57
6.403,55
2.909,31 5.331,21 20.108,64

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
TOTAL
8.573,99
9.805,44
4.664,13 7.796,17 30.839,73

d) Règim econòmic del contracte
Comporta una despesa o un ingrés per l’Ajuntament? ingrés []

despesa [x]

En cas d’ingrés: Cànon (Cal especificar Cànon)
En cas de contracte de serveis i concessió de serveis:
Hi ha: Tributs[]

Preus públics[x] Prestacions públiques de caràcter patrimonial []

Ordenança fiscal núm 31. Taxa per la prestació dels serveis d’ensenyaments especials en
establiments municipals.
e) Font de finançament:
- El finançament està condicionat a atorgament de subvenció? Si[]
- El finançament està Condicionat a modificació de crèdit
tresoreria?

NO[x]

o aplicació de romanent de
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No
f) Imputació al pressupost municipal:
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€

513261022609
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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)

2.464,96€

513261022609

LOT 4

2023 (6 mesos)

5.331,21€

513261022609

g) Forma de pagament del contracte (art. 198 LCSP)
L’Ajuntament de Canet de Mar realitzarà el pagament dels serveis prestats prèvia
presentació de factura electrònica mensual, en relació als mesos de durada de cada lot,
legalment emesa i conformada pel tècnic competent. El pagament es farà mitjançant
transferència bancària. El pagament de les factures es realitzarà de conformitat amb allò
establert a l’article 198 de la LCSP.
7.-) CLASSIFICACIÓ i SOLVÈNCIA
Exigeix classificació? SÍ []
És potestativa? SÍ [X]

NO[X]
NO[]

La solvència econòmica i financera
Ateses les característiques d’aquest contracte i el seu valor estimat inferior a 60.000,00 €,
s’eximeix de l’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional,
d’acord amb allò disposat a l’article 159.6 b) de la LCSP, si bé haurà de declarar
responsablement que ostenta la següent solvència mínima:
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Solvència econòmica i financera (art. 87 LCSP):
-

LOT 1: Volum anual de negocis referit al millor exercici dins dels tres últims anys
conclosos, amb un import mínim d’una vegada i mitja el valor estimat del contracte,
és a dir, de 12.860,99 €.

-

LOT 2: Volum anual de negocis referit al millor exercici dins dels tres últims anys
conclosos, amb un import mínim d’una vegada i mitja el valor estimat del contracte,
és a dir, de 14.708,16 €.
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-

LOT 3: Volum anual de negocis referit al millor exercici dins dels tres últims anys
conclosos, amb un import mínim d’una vegada i mitja el valor estimat del contracte,
és a dir, de 6.996,20 €.

-

LOT 4: Volum anual de negocis referit al millor exercici dins dels tres últims anys
conclosos, amb un import mínim d’una vegada i mitja el valor estimat del contracte,
és a dir, de 11.694,26 €.

Solvència tècnica i Professional. (Art. 88, 90, 89 i 91 de LCSP)
LOT 1.- El/ la professional que s’adscrigui a l’execució del lot haurà d’estar en possessió
de titulació superior (Llicenciatura o Grau Universitari) de l’àmbit de docència de
matemàtiques o altres titulacions equivalents vinculades a l’objecte del contracte, i experiència
professional d’1 any en matèria de docència de matemàtiques en l’ensenyament de persones
adultes, Educació Secundària Obligatòria i/o ensenyaments post obligatoris.
Relació dels treballs o serveis prestats els últims tres anys corresponents al mateix tipus o
naturalesa al que correspon l’objecte del contracte, amb el detall dels imports contractats, els
períodes dels contractes i els destinataris, públics o privats, d’aquests serveis. El requisit
mínim serà que l’import anual acumulat l’any de major execució sigui igual o superior al setanta
per cent de l’anualitat mitjana, és a dir, com a mínim de 6.001,79 €.
LOT 2.- El/ la professional que s’adscrigui a l’execució del lot haurà d’estar en possessió
de titulació superior (Llicenciatura o Grau Universitari) de l’àmbit del lot de docència de llengua
o altres titulacions equivalents vinculades a l’objecte del contracte i experiència professional
d’1 any en matèria de docència de llengua anglesa en l’ensenyament de persones adultes,
Educació Secundària Obligatòria i/o ensenyaments post obligatoris.
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Relació dels treballs o serveis prestats els últims tres anys corresponents al mateix tipus o
naturalesa al que correspon l’objecte del contracte, amb el detall dels imports contractats, els
períodes dels contractes i els destinataris, públics o privats, d’aquests serveis. El requisit
mínim serà que l’import anual acumulat l’any de major execució sigui igual o superior al setanta
per cent de l’anualitat mitjana, és a dir, com a mínim de 6.863,80 €.
LOT 3.- El/ la professional que s’adscrigui a l’execució del lot haurà d’estar en possessió
de titulació superior (Llicenciatura o Grau Universitari) de l’àmbit de docència de socials o
altres titulacions equivalents vinculades a l’objecte del contracte i experiència professional d’1
any en matèria de docència en l’ensenyament de persones adultes, Educació Secundària
Obligatòria i/o ensenyaments post obligatoris.
Relació dels treballs o serveis prestats els últims tres anys corresponents al mateix tipus o
naturalesa al que correspon l’objecte del contracte, amb el detall dels imports contractats, els
períodes dels contractes i els destinataris, públics o privats, d’aquests serveis. El requisit
mínim serà que l’import anual acumulat l’any de major execució sigui igual o superior al setanta
per cent de l’anualitat mitjana, és a dir, com a mínim de 3.264,89 €.
LOT 4.- El/ la professional que s’adscrigui a l’execució del lot haurà d’estar en possessió
de titulació superior (Llicenciatura o Grau Universitari) de l’àmbit de magisteri, pedagogia,
educació social o d’altres titulacions equivalents vinculades a l’objecte del contracte i

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

33fd0712777c46aa84c2632fbd96c497001

Url de validació

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

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

experiència professional d’1 any en matèria de docència en l’ensenyament de persones
adultes, Educació Secundària Obligatòria i/o ensenyaments post obligatoris o bé experiència
professional d’1 any en projectes d’acompanyament i orientació de persones joves o
col·lectius vulnerables.
Relació dels treballs o serveis prestats els últims tres anys corresponents al mateix tipus o
naturalesa al que correspon l’objecte del contracte, amb el detall dels imports contractats, els
períodes dels contractes i els destinataris, públics o privats, d’aquests serveis. El requisit
mínim serà que l’import anual acumulat l’any de major execució sigui igual o superior al setanta
per cent de l’anualitat mitjana, és a dir, com a mínim de 5.457,32 €.
És causa d’exclusió de la licitació, la no presentació de la declaració responsable en relació a
aquesta solvència mínima i en el cas de falsedat en la declaració responsable presentada pel
licitador aquesta quedarà automàticament exclosa de la licitació i l’òrgan competent incoarà i
tramitarà el corresponent expedient de prohibició de contractar.
8.-) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ: (ART. 145 DE LCSP)
Criteris objectius: sí [x]

no []

Criteris subjectius: sí []

no []

Considerant l’objecte del contracte, així com també totes les actuacions que integren el seu cicle
de vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat preu,
incorporar els següents criteris i amb la proporció que tot seguit s’indica i justifica:
Criteris automàtics: 100 punts

a) Oferta econòmica: Fins a 48 punts:
El pressupost base de licitació podrà ser millorat a la baixa, atribuint-se una puntuació
màxima de 48 punts a la millor oferta i a la resta d’ofertes s’assignarà la puntuació que
correspongui de forma proporcional, d’acord amb la fórmula següent:
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P = 48 x

Of Baixa [Oferta més baixa]
Oferta [Oferta a valorar])

[P]: Puntuació total
[Of Baixa]: Oferta més baixa entre les presentades
[Oferta]: Oferta corresponent al licitador que es valora
b) Altres criteris de valoració: Fins a 52 punts.
b.1) Formació de la persona docent fins a 20 punts
Es valorarà la formació que hagi dut a terme el docent en els darrers 5 anys, que estigui
degudament acreditada, i relacionada amb:

Maria Artigas Gurri
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la matemàtica, metodologies docents, recursos didàctics i pedagògics de
l’ensenyament de matemàtiques; cursos relacionats amb l’atenció a la diversitat a
l’aula i l’atenció a col·lectius vulnerables, cursos relacionats amb l’ ensenyament a
través de les noves tecnologies.
LOT 2. Aprofundiment i especialització en coneixements de l’àmbit de la docència de
la llengua anglesa, metodologies docents, recursos didàctics i pedagògics de
l’ensenyament de l’anglès; cursos relacionats amb l’atenció a la diversitat a l’aula i
l’atenció a col·lectius vulnerables, cursos relacionats amb l’ ensenyament a través de
les noves tecnologies.
LOT 3. Aprofundiment i especialització en coneixements de l’àmbit de la docència de
les ciències socials, metodologies docents, recursos didàctics i pedagògics de
l’ensenyament de les ciències socials; cursos relacionats amb l’atenció a la diversitat
a l’aula i l’atenció a col·lectius vulnerables, cursos relacionats amb l’ ensenyament a
través de les noves tecnologies.
LOT 4. Aprofundiment i especialització en coneixements de l’àmbit de la docència de
la llengua catalana i castellana, metodologies docents, recursos didàctics i pedagògics
de l’ensenyament de la llengua catalana i castellana com a llengua estrangera; cursos
relacionats amb l’atenció a la diversitat a l’aula i l’atenció a col·lectius vulnerables,
cursos relacionats amb l’ ensenyament a través de les noves tecnologies, cursos
relacionats amb el desenvolupament de l’acció tutorial i cursos relacionats amb
l’orientació educativa.
Cursos fins a 20h

2 punt

Cursos fins a 40h

4 punts

Cursos fins a 100h

8 punts

Cursos de més de 100h

10 punts

Maria Artigas Gurri
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b.2) Experiència docent. Fins a 32 punts
Es valorarà l’experiència docent en relació a la matèria a impartir en cadascun dels
lots amb l’aportació del corresponent certificat de l’administració, l’empresa o centre
de formació en el qual s’hagi impartit la docència.
LOT 1. Docència de l’assignatura de matemàtiques al 2n cicle de la ESO, a Batxillerat,
en cursos de preparació a les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i
superior, a raó de 10 punts per cada curs complet i en cas de substitucions 1 punt per
mes acreditat.
LOT 2. Docència de l’assignatura de llengua anglesa al 2n cicle de la ESO, a
Batxillerat, en cursos de preparació a les proves d’accés a cicles formatius de grau
mitjà i superior, a raó de 10 punts per cada curs complet i en cas de substitucions 1
punt per mes acreditat. Docència de llengua anglesa en cursos de diferents nivells
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adreçats a l’aprenentatge de l’anglès com a llengua estrangera a raó 3 punts per cada
90h acreditades.
LOT 3. Docència de l’assignatura de socials al 2n cicle de la ESO, en cursos de
preparació a les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i superior i en cursos
adreçats a l’obtenció del GESO, a raó de 10 punts per cada curs complet i en cas de
substitucions 1 punt per mes acreditat.
Es valorarà també l’experiència com a tutor de grup en cursos de l’ESO i Batxillerat i
ens cursos de preparació a la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà i grau
superior a raó de 10 punts per cada curs complet i en cas de substitucions 1 punt per
mes acreditat.
LOT 4. Docència de llengua catalana i castellana com a llengua estrangera en cursos
de diferents nivells adreçats a persones nouvingudes a raó 3 punts per cada 90h
acreditades.
Es valorarà també l’experiència com a tutor de grup en cursos de l’ESO i Batxillerat i
ens cursos de preparació a la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà i grau
superior a raó de 10 punts per cada curs complet i en cas de substitucions 1 punt per
mes acreditat.

Criteris
Punts
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA OBJECTIVA
A
Fins a 100
(formula)
A1 Oferta econòmica
Fins a 48
Fins a 52
A2 Altres criteris (formació i experiència )
(20 + 32)
9.-) Paràmetres objectius per identificar OFERTES ANORMALMENT BAIXES (art. 149
LCSP).
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Els paràmetres objectius per a apreciar valors anormals o desproporcionats són:
a) Si el contracte ha d'adjudicar-se tenint en compte un únic criteri de valoració, quan es
compleixi el que es disposa en l'article 85 del Reglament General de la Llei de Contractes
de les Administracions Públiques.
b) Quan l'adjudicació hagi de fer-se tenint en compte dos o més criteris d'adjudicació:
Sempre que el preu ofert sigui inferior en un 10 % a la mitjana del total de les ofertes
presentades.
10.-)

REVISIÓ DE PREUS (art. 103 de l'LCSP)

NO [x]

11.-)

MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PREVIST AL PLEC (art. 204 LCSP)
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SI []
12.-)
SI [X]

NO [X] (art. 205 LCSP)
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE o Clàusules socials
NO []

1.-S’estableix com a condició especial d’execució d’acord amb l’article 202 de la LCSP
incorporar la perspectiva de gènere i evitar estereotips i elements de discriminació per
l’orientació sexual, la identitat de gènere i l’expressió de gènere en l’ús del llenguatge i de la
imatge dels continguts objecte del contracte, així com en la seva exposició, de manera que es
fomentin valors d’igualtat, presència equilibrada, diversitat, corresponsabilitat i pluralitat de
rols i identitats de gènere.
2.-Sotmetiment del contractista a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de
protecció de dades (mitjançant declaració responsable).
3.- Aquestes obligacions tindran caràcter d’obligació essencial del contracte segons l’establert
en l’article 211 f) de la LCSP.

13.-)

GARANTIES (art. 106 i 107 de LCSP)

Hi ha garantia provisional? SI []

NO [X]

Hi ha garantia definitiva? SI []

NO [X]

Queda dispensada la constitució de garantia provisional i definitiva, de conformitat amb allò
que disposen els articles 106, 107 i 159.6 f) de la LCSP, ja que ens trobem en un procediment
obert simplificat sumari.
14.-)

TERMINI DE GARANTIA (art. 210 LCSP)

[ ] SÍ (en aquest cas indicar el termini)
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[X ] NO (en aquest cas s'ha de justificar)
Queda dispensada la constitució de garantia provisional i definitiva, de conformitat amb allò
que disposen els articles 106, 107 i 159.6 f) de la LCSP, ja que ens trobem en un procediment
obert simplificat sumari.
15.-)

SUBROGACIÓ DE PERSONAL (art. 130 LCSP)

No es preveu al conveni de referència.
16.-)

RÈGIM DE PENALITATS.

Maria Artigas Gurri

Signatura 1 de 1

Disposicions generals.
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El règim de penalitats es regula pel que disposen les normes legals aplicables, i a més són
específiques d’aquest contracte els incompliments i penalitats que ara s’assenyalen.
La relació d’incidències més comuns, expressades en funció de la seva etiologia i gravetat, i
que poden aparèixer durant la prestació objecte d’aquest contracte es classifiquen en molt
greus, greus i lleus segons la tipificació que es detalla seguidament:
CLASSIFICACIÓ INCOMPLIMENTS
Els incompliments que pugui incórrer l’adjudicatari en el l’execució de l’objecte del contracte
es qualificaran de molt greus, greus i lleus.
Incompliments molt greus.
Es consideren incompliments molt greus els que es relacionen a continuació:
- Reincidència en la mateixa falta greu o el fet d’haver estat penalitzat per cometre tres
incompliments greus, tot això en el període d’un any.
- L'incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes als plecs administratius
i tècnics.
- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals.
- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient
d’acord amb la legislació vigent.
- L'incompliment de les obligacions socials o fiscals.
- Fraus en la forma de realitzar els serveis, com per exemple manipulació dels conceptes
facturables.
- Obstruir les tasques de control del servei.
Incompliments greus.
Es consideren incompliments greus els que es relacionen a continuació:
- La reincidència en els incompliments lleus.
- Incompliment d’acords o decisions de l’ajuntament sobre variacions de detall dels serveis
que no impliquin necessàriament despeses per a l'empresa adjudicatària.
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- Desobediència a les indicacions donades per l’ajuntament que tinguin reconeguda
urgència o que transcorrin més de 7 dies sense atendre una ordre ordinària.
- La introducció sense autorització de variacions o modificacions en els serveis.
- Totes les incompliments o irregularitats inadmissibles en la prestació dels serveis d’acord
amb les condicionis fixades en plec de prescripcions tècniques.
Incompliments lleus.
Es consideren incompliments lleus els que es relacionen a continuació:
- La dotació insuficient i no justificada dels equips de treball (tant personal com el material).
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- La desobediència a les ordres donades pels tècnics municipals o que transcorrin més de 2
dies sense atendre-les.
- En general totes els incompliments que no puguin ser considerats greus o molt greus i que
suposin d’alguna manera un incompliment de les condicions establertes en el plec de
prescripcions tècniques sempre que suposin un perjudici lleu dels serveis.
Penalitats.
Els incompliments seran penats conforme a la seva qualificació i específicament per cadascun
dels lots:
-

Els incompliments lleus, fins al 3% de l’import d’adjudicació del lot del contracte.
Els incompliments greus, del 3,01% fins el 6% de l’import d’adjudicació del lot del
contracte.
Els incompliments molt greus, del 6,01% al 10% de l’import d’adjudicació del lot del
contracte, llevat que s’acordi la resolució del contracte.

L’import de les penalitats imposades mai podrà ser inferior al cost del servei deixat de prestar
o a la quantia del benefici il·lícit estimat.
Expedient previ.
Les penalitats s'imposaran en virtut d'expedient instruït, que incoarà l'Alcaldessa o regidor
delegat, per pròpia iniciativa o per denúncies rebudes dels ciutadans, o a proposta dels tècnics
municipals. En tot cas, es donarà audiència a l’adjudicatari per un termini de deu dies.
L'import de les penalitats econòmiques podrà ser descomptat per part de l’ajuntament dels
pagaments que es realitzin a favor de l’adjudicatari per l'execució del servei.
Indemnitzacions
Amb independència de la penalitat corresponent, l'empresa adjudicatària indemnitzarà a
l’ajuntament per la manca total, deficient o incompleta prestació del servei per part d'aquell i
sempre que els esmentats fets ocasionin un perjudici a la Corporació al suplir aquesta el treball
de l’adjudicatari per mitjans propis o aliens.
17.-)
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SI [X]

SUBCONTRACTACIÓ (art. 215 de LCSP)
NO []

L'adjudicatari podrà subcontractar treballs vinculats a l’execució d’aquest contracte, previ el
compliment dels requisits establerts en l’article 215 i següents del LCSP i normativa
concordant. Les prestacions a subcontractar no podran excedir del 40% del pressupost màxim
de licitació
18.-)
SI [X]

CESSIÓ (art. 214 de LCSP)
NO []
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19.-)

CRITERI ESTABLERT EN CAS DE DESEMPAT (art. 147.2 de LCSP)

En el cas que es produeixi un empat de punts, tindran preferència en l’adjudicació del contracte
les proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de
presentació d'ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb
discapacitat superior al que els imposi la normativa. En cas que segueixi l’empat serà l’empresa
que tingui un percentatge major de treballadors amb discapacitat en la seva plantilla i només si
segueix l’empat es resoldrà per sorteig.
20.-)

RESPONSABLE DEL CONTRACTE:

L’ajuntament designa com a persona responsable del control i la supervisió directa del
contracte a la tècnica d’ Educació per tal de vetllar pel compliment del que disposen els
presents plecs tècnics. Aquesta persona ha de poder mantenir un contacte directe amb el
responsable del servei designat per l’empresa adjudicatària.
La unitat encarregada del seguiment serà la Regidoria d’Educació.
21.-)

ADMISSIBILITAT DE VARIANTS (ART. 142 LCSP)1:

[ x] NO
22.-) PROTECCIÓ DE DADES: TRACTAMENT (El contracte implica tractament de
dades personals):
[x ] SÍ. L’adjudicatari haurà de subscriure en el moment de formalitzar el contracte, el
document que es facilitarà corresponent al tractament de dades personals.
[ ] No
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Tècnic/a Municipal
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