EXP. Núm. 2022/874
Unitat de Treball: OCUPACIÓ

D’acord amb el que estableixen els articles 1, 28 i 116 de la Llei 9/2017, de
novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), s’emet el següent
INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT: Per a la contractació del servei per a la
impartició d’accions formatives pertanyents a diferents projectes ocupacionals i
la formació ocupacional local del Departament d’Ocupació de l’Ajuntament de
Ripollet a executar durant l’any 2022:
- Actuació “Plans locals d'ocupació”, Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2022, de Diputació de Barcelona.
- Accions transversals de formació contemplades al programa “Treball i
Formació” en el marc “Programa Treball i Formació del Servei d’Ocupació
de Catalunya (SOC)”, Línia MG45, Línia Dona i Línia Joves tutelats i extutelats de la convocatòria 2021.
- Formacions dins del projecte “Treball Talent i Tecnologia” (Tecnotalent
Vallès) en el marc del Pla de Concertació “Xarxa de Governs Locals 20202023”.
- Formacions corresponents al projecte “Suport a les Actuacions
Municipals i de recuperació laboral de la COVID-19” (SAM-COVID19)
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

TÍTOL DEL CONTRACTE: Contractació del servei per a la impartició d’accions
formatives pertanyents a diferents projectes ocupacionals i la formació
ocupacional local del Departament d’Ocupació, any 2022.
OBJECTE CONTRACTUAL: Per tal de donar sortida a les accions formatives
previstes en els següents projectes ocupacionals i la formació ocupacional local
a desenvolupar durant l’any 2022, aprovats en el següents acords:
- Acord de Junta de Govern Local núm. 2022/12, de data 22/03/2022,
d’acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per a
l’execució del projecte “Plans Locals d'Ocupació” Catàleg 2021-2023: Xarxa de
Governs Locals 2022.
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- Accions de “Formació Ocupacional Local” adreçades a persones en
situació d’atur i/o millora d’ocupació.
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-Les accions transversals de formació contemplades al programa “Treball i
Formació (SOC)” línia Dona i línia MG45 segons Resolució de l’alcaldia núm.
2021/1639, de data 07/10/2021; i línia Joves tutelats i ex-tutelats d’acord amb
la Resolució de l’alcaldia núm. 2021/1595, de data 29/09/2021.
-Les accions englobades dins del projecte “Treball, Talent i Tecnologia”
(TecnoTalent Vallès), d’acord amb la Resolució de l’alcaldia núm. 2021/93, de
data 25/01/2021.
-Les accions formatives corresponents al projecte “Suport a les Actuacions
Municipals i de recuperació laboral de la COVID-19” (SAM-COVID19)
segons atorgament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
- Accions de “Formació Ocupacional Local” impulsades per l’Ajuntament de
Ripollet i adreçades a persones en situació d’atur i/o millora d’ocupació amb
l’objectiu de millorar l’ocupabilitat i les competències tècnico-professionals de
les persones en recerca de feina, vinculades amb les necessitats del teixit
empresarial del territori.
INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS: Donat que no es disposa de mitjans
tècnics materials ni humans necessaris per executar un contracte d’aquestes
característiques, motiu pel qual cal procedir a l’auxili mitjançant la contractació
amb tercers, tot d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de
la despesa, i amb total respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat,
transparència, no discriminació i igualtat de tracte.
DURADA: Es considera una vigència inicial del contracte de 8 mesos, sense
preveure la possibilitat de celebrar cap pròrroga.
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: El valor estimat del contracte es fixa en
42.701,20€, dividits en 6 lots:
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Lot

Programa
Formació
Ocupacional
Local
Treball i
Formació
(línies MG45 I
DONA)
Suport a les
Actuacions
Municipals i de
recuperació
laboral de la
COVID-19 (SAM-
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Import

Total Lot

3.000,00€

1.887,60€
6.087,60€
600,00€

COVID19)

Comunicació,
mediació i
acompanyament
digital
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600,00€

3.600,00€

4.200,00€

11.640,00 €

3.840,00€

4.900,00€

5.600,00€

4.900,00€

5.600,00€

1.887,60€

4.866,00€
2.700,00€

3.600,00€
720,00€

13.773,60€

optar a acreditació
ACTIC (en línia)

6

1

1

Iniciació a la
mecànica i
manteniment de
bicicletes
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15

Actuacions
Municipals i de
recuperació
laboral de la
COVID-19 (SAMCOVID19)
Suport a les
Actuacions
Municipals i de
recuperació
laboral de la
COVID-19 (SAMCOVID19)

700,00€

700,00€

TOTAL LICITACIÓ 42.701,20€

PRESSUPOST DE LICITACIÓ l’import total serà de 42.701,20€ (quaranta-dos
mil set-cents un euros amb vint cèntims) sense incloure l’impost sobre el valor
afegit, ja que són activats amb IVA EXEMPT, segons Llei 37/1992. Els imports de
la contractació aniran a càrrec de les següents aplicacions pressupostàries:
Partida pressupostària

Quantia
10.500,00€

10.140,00€
20.640,00€

Partida pressupostària

Projecte

Quantia
3.775,20€

202.2411.226996
“Projectes i programes
Generalitat-SOC”

“Treball i Formació” dins de les línies
Dona i MG45
“Treball i Formació” línia Joves tutelats i
ex-tutelats convocatòria 2021
TOTAL

Partida pressupostària
202.2411.226993
“Accions de formació
ocupacional”

Projecte
“Suport a les Actuacions Municipals i de
recuperació laboral de la COVID-19”
(SAM-COVID19)
Accions de “Formació Ocupacional Local”
adreçades a persones en situació d’atur i/o
millora d’ocupació
TOTAL
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202.2411.226999
“Projectes i programes DIBA”

Projecte
“Plans Locals d'Ocupació” Catàleg 20212023: Xarxa de Governs Locals 2022, de
Diputació de Barcelona
Projecte “Treball, Talent i Tecnologia”
(TecnoTalent Vallès)
TOTAL
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4.866,00€
8.641,20€
Quantia
2.620,00€

10.800,00€

13.420,00€
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Aquest és l’informe que emet qui subscriu a Ripollet a la data de la
signatura electrònica.
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