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SECRETARIA GENERAL
Expedient: 2022/2486
Assumpte: Serveis formatius del viver d'empreses ALTAMAR de l'ajuntament de Calonge i Sant
Antoni.
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MEMÒRIA DE CONTRACTACIÓ PELS SERVEIS FORMATIUS DEL VIVER D’EMPRESES ALTAMAR DE
L’AJUNTAMENT DE CALONGE I SANT ANTONI
A. PODER ADJUDICADOR
Administració contractant
Òrgan de contractació
Àrea responsable del contracte
Data de resolució inici expedient de
contractació
Adreces electròniques perfil del
contractant (Inserit en la Plataforma
de Serveis de Contractació Pública
de la Generalitat de Catalunya)
Petició informació complementària,
dubtes, preguntes

Ajuntament Calonge i Sant Antoni
Junta de Govern Local
Unitat de Promoció Local (Promoció Econòmica)

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/calongeisantantoni
A la mateixa adreça anterior, apartat “tauler d’anuncis” i dins
d’aquest “dubtes i preguntes”

B. OBJECTE DEL CONTRACTE
B.1. Objecte del contracte:
L’objecte del contracte 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:
a) Cursos de capacitació ocupacional (100 hores/any)
b) Cursos d’idiomes, informàtica i eines TIC per ocupació i empresa (110 hores/any)
c) Cursos de marketing digital, vendes i economia per emprenedors (110 hores/any)
Justificació de la necessitat de la contractació:
A.- Naturalesa i extensió de les necessitats
La formació aconsegueix marcar una diferència tant en els emprenedors com en aquelles persones en
recerca de feina. La formació aporta un valor afegit a l’emprenedor en la seva activitat dins d'un mercat
altament competitiu, i a la persona en recerca de feina li aporta en el seu currículum vitae.
Els emprenedors i les persones en recerca de feina que no hagin optat per aquest camí, han d’entendre
que la formació ha de ser una eina a utilitzar al llarg de tota la seva vida professional i personal.
En aquest contracte ens trobem amb una formació de caràcter essencial i bàsic dirigida a totes les
persones emprenedores i persones en recerca de feina, independentment de la seva futura àrea
d'activitat, que els servirà de gran suport en l'inici d'aquesta etapa professional.
Aquesta formació que se centra en àrees tant de gestió empresarial en el cas de la formació a persones
emprenedores, com a la capacitació professional per les persones en recerca de feina. No es tracta
d'una formació en profunditat o de nivell avançat que vagi a permetre a la persona gestionar tots
aquests aspectes una vegada creada la seva empresa o ocupant el nou lloc de treball, sinó que li
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proporcionarà uns coneixements i una visió global que li permetran conèixer i estar al corrent de totes
aquestes qüestions.
B.- Idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les
Es considera de principal interès la formació continua com a eines de qualitat per a la integració en el
mercat laboral i per la capacitació professional de les noves empreses, així com la posta al dia en les
novetats professionals emergent per les empreses ja existents.
El contingut del contracte permet realitzar una formació adreçada d’un costat a l’emprenedoria local a fi
de millorar el treball, la creativitat i lluitar contra la desocupació i de l’altre a les persones en recerca de
feina per tal de obtenir millores referències en el seu currículum vitae.
Plec de prescripcions tècniques (PPT)
B.2. Lots

SI
No

Justificació del perquè no hi ha lots:
•

La divisió podria fer l'execució del contracte excessivament difícil o onerosa des del punt de
vista tècnic i econòmic

Justificació de la causa triada:
L’objecte del contracte és la realització de determinats serveis formatius promoguts pel Viver
d’Empreses Altamar de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni a persones emprenedores o en recerca
d’ocupació. Un servei que predisposa directament a un seguiment posterior de les persones formades
en un o diversos dels àmbits ja establerts i al mateix temps a la valoració del programa formatiu
dissenyat.
Aquest seguiment, de dur-se a terme per diferents adjudicataris, dificultaria tant la gestió de seguiment
de l’usuari final i com de la valoració del resultat de la programació formativa total, ja que obligaria a la
comunicació de dades personals dels usuaris i de la seva evolució en la formació, i per tant dificultaria
seguir una línia formativa unitària i restaria valor al destinatari final, és a dir l’usuari del servei.
A banda, el seu VEC no suposa cap limitació per al a presentació de PIMES o professionals.
B.3. CODI CPV
79632000-3: Serveis de formació de personal
79634000-7: Serveis d’orientació professional
C. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
Forma de tramitació
Anticipada
Procediment d’adjudicació

Ordinària
NO
Obert simplificat

Tramitació electrònica
Expedient plurianual

SI
SI

D. DADES ECONÒMIQUES
D.1. Sistema per a la determinació del preu

Preus hora (preus unitaris)

Justificació del preu del contracte: S’adapta als preus de mercat després d’efectuades diferents

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

consultes i càlculs que figuren a l’annex d’aquesta memòria
D.2. Valor estimat del contracte (VEC)

70.400,00 €

DISTRIBUCIÓ ANUALITATS VEC TOTAL DEL CONTRACTE
ANY
VE prestació
VE
eventuals VE
eventuals
pròrrogues
modificacions
2022
5.000,00 €
6.400
2023
16.000,00 €
2024
11.000,00 €
5.000,00 €
2025
16.000,00 €
2026
11.000,00 €
TOTAL
32.000
32.000
6.400

D.3. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

TOTAL

70.400,00 €

Total del contracte 32.000 € (Exempt IVA)
L’Ajuntament no resta obligat a exhaurir l’import total
del pressupost anual, ja que les factures per consum
real poden ascendir a una quantitat inferior a la
inicialment prevista. Es tracta d’un contracte en funció
de les necessitats i amb un pressupost limitatiu
conforme a la DA 33ª de la LCSP.
La baixa en els preus unitaris de licitació permetrà la
realització de comandes fins el límit del PBL encara
que se superin les unitats inicialment previstes, de
forma aproximada, per portar a terme el seu càlcul

DISTRIBUCIÓ FINANÇAMENT PER ANUALITATS TOTAL DEL CONTRACTE
Any
Partida
Import net
%IVA
Import IVA
2022
64.4331.22799.01 5.000,00 €
Exempt
2023
64.4331.22799.01 16.000,00 €
Exempt
2024
64.4331.22799.01 11.000,00 €
Exempt
Import total
32.000

Import total
5.000,00 €
16.000,00 €
11.000,00 €
32.000,00 €

D.4. Sistemàtica de la licitació:
Preus unitaris de licitació que es podran millorar a la baixa:
•

Preu/hora professor: màxim 50€/hora, exempt IVA.

D.5. Partida pressupostària:

64.4331.22799.01

D.6. Forma de pagament:
La facturació d’aquest servei és mensual i es realitzarà per mesos vençuts, per les hores efectivament
realitzades en el mes corresponent i que seran oportunament desglossades segons la tipologia de
cursos. La facturació serà mitjançant factura electrònica.
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A la factura s’indicarà obligatòriament el número d’expedient i l’Àrea/Unitat responsable del contracte.
D.7. Pagament a compte per operacions preparatòries:
NO

E. TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE SERVEIS
Durada del contracte
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.
Pròrrogues del servei
Justificació de la durada del contracte:

Es preveuen dos prorrogues anuals

S’ha previst una durada del contracte de dos anys amb possibilitat de prorroga per dos anualitats més,
en quant que les necessitats formatives dels emprenedors són continues i repetitives. Aquesta durada
permet allargar el contracte fins a un termini de 4 anys en cas de compliment adequat per part del
contractista i contrastar l’evolució del mercat a fi de valorar la seva conveniència de licitar i sotmetre a
concurrència el contracte a partir dels dos anys, en cas necessari.
F. VARIANTS
Admissió de variants

NO

G. EXPOSICIÓ DE L’EXPEDIENT, PUBLICITAT DE LA LICITACIÓ I DE LA FORMALITZACIÓ DEL
CONTRACTE
Exposició expedient
Publicitat de la licitació
Publicitat de la formalització del contracte

Al Perfil del contractant
Al Perfil del contractant
Al Perfil del contractant

H. HABILITACIÓ EMPRESARIAL O PROFESSIONAL ESPECIAL
Habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme l’activitat
o prestació que constitueixi l’objecte del contracte:
No es requerida.
I.CONFIDENCIALITAT
Dades confidencials a que tindrà accés el licitador o l’adjudicatari:
Totes les bases de dades de contactes d’alumnes inscrits als cursos restaran en propietat de
l’ajuntament. Les inscripcions les farà el mateix Viver d’Empreses. Se signarà conveni específic de
confidencialitat.

El contracte requereix el tractament pel contractista de dades personals:
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a. El futur contractista se sotmet, en tot cas, a la normativa nacional i de la Unió Europea en
matèria de protecció de dades.
b. Finalitat de la cessió de dades: les pròpies del contracte

J. SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES SERVEIS
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:
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).
Si el licitador és una persona física i no està obligat a portar llibres d’inventaris i comptes
anuals 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
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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 aquest cas, a la justificació per a l’adjudicació, si fos el cas, s’hi hauran d’adjuntar els documents
acreditatius corresponents, que seran:
-

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

Justificació de la solvència:
Econòmica: Els criteris de selecció relatius a la solvència econòmica es consideren adequats i
pertinents per acreditar que els licitadors tenen un volum de negoci mínim anual derivat de la seva
activitat professional suficient per a satisfer les necessitats contractuals.
Tenint en consideració la tipologia de la prestació objecte de contractació, requerir una solvència
mínima del 100% de l’anualitat mitjana del VEC de es considera suficient per a tenir garantia de què el
licitador que resulti adjudicatari podrà donar compliment a les obligacions contractuals.
Tècnica: S’utilitza l’experiència a fi de salvaguardar el coneixement i pràctica en aquests serveis. Per a
les empreses de nova creació es considera tenir en compte el personal del qual es disposarà en
l’execució del contracte, com a garantia de que l’empresa pot fer front a l’execució viable del contracte.
En termes generals, la solvència exigida és proporcional al servei que es licita i a l’import de la
mateixa. En aquest sentit, la solvència econòmica i la tècnica requerida té en especial consideració la
tipologia dels serveis que s’han d’executar i durada dels mateixos, considerant que és suficient per tal
de garantir-ne el correcte compliment i, alhora, no és desmesurada, per no impedir l’accés a les PIMES
a la licitació
Amb aquests criteris es garanteix que les empreses licitadores disposen dels recursos suficients per la
iniciació i execució del contracte d’acord amb l’import i tipologia del servei requerit.
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.
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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.
K. GARANTIES
Provisional
Definitiva

NO
5% del PBL de licitació

Es permet el dipòsit de la garantia amb la
retenció en el preu

SI

Forma i condicions de la retenció:
Es fa d'acord amb l'article 8 b) del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig de mesures urgents en matèria de
contractació pública. L'import total d'aquesta serà retingut del primer o únic abonament del contracte.
Si el primer abonament no és suficient per cobrir la totalitat de la garantia definitiva el que resti pendent
de la garantia es retindrà del preu en el següent abonament i així successivament fins cobrir la totalitat
de la garantia definitiva.

L. PROGRAMA DE TREBALL
Programa de treball

NO

M. CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ
Cessió
Subcontractació
Tasques que obligatòriament s’hauran de
fer per l’adjudicatari
Justificació:

SI. Si s’utilitza, caldrà donar compliment a les
obligacions recollides en l’article 214 de la LCSP i el
PCAP
Si s’utilitza, caldrà donar compliment a les obligacions
recollides en l’article 215 de la LCSP i el PCAP
Les d’organització i direcció del contracte i del
personal adscrit

Es tracten de les tasques critiques pròpies de la direcció empresarial.
Obligació del licitador a indicar en la seva
oferta la part del contracte prevista a
subcontractar, indicant import i nom o
perfil professional dels subcontractistes
Pagaments directe als subcontractistes
per part de l’Ajuntament
Comprovació de
l'estricte compliment
dels
pagaments
que
la
persona
contractista ha de fer a totes les persones
subcontractistes
Percentatge de subcontractació a favor de
Centres Especials de Treball i/o empreses
d’inserció
N. REVISIÓ DE PREUS

NO

NO
NO

No es preveu
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Revisió de preus

NO

O. RESPONSABLE MUNICIPAL DEL CONTRACTE, SERVEIS
Nom i càrrec

Íngrid Llamas
Responsable tècnica de Promoció Econòmica

P. TERMINI DE GARANTIA SERVEIS
Termini de garantia

No cal ja que la prestació s’esgota un cop efectuada
la prestació

Q. OBLIGACIONS CONTRACTUALS
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
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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
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.
B.- LABORALS
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.
Justificació de les condicions especials d’execució:
Pel que fa a les generals, es necessita un interlocutor únic i determinat a fi de possibilitar un intercanvi
ràpid i fluït de comunicació.
Les de caràcter laboral pretenen evitar la discriminació injustificada per raó de gènere.
Les de caràcter mediambiental pretenen limitar, en la mesura del possible, qualsevol utilització de
paper.
Control de les condicions essencials i especials d’execució i conseqüències del seu
incompliment:
A. ESSENCIALS
El seu incompliment determinarà, en aplicació del principi de proporcionalitat, que l'òrgan de
contractació pugui optar per continuar amb l'execució del contracte, amb la imposició d'una penalitat
per infracció molt greu, tot de conformitat a l’Annex 7 del PCAP en relació amb la clàusula 16.3 del
mateix plec o per a la resolució del contracte.
B. ESPECIALS
La verificació del compliment de les condicions especials d'execució del contracte serà realitzada pel
responsable del contracte amb el suport de la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària
d'aquest.
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A aquest efecte, haurà d'exigir-se, si cal, al contractista prova documental del compliment de les
condicions especials d'execució indicades a l’apartat Q.2, que seran adjuntades a la factura
corresponent al moment de la seva adopció o en el moment de la recepció final de les prestacions que
constitueixen l’objecte contractual.
De no ser possible l’anterior justificació del compliment de les obligacions de caràcter laboral,
mediambiental o d'un altre tipus, serà prova suficient que informi el responsable del contracte en
finalitzar l'execució on faci una referència expressa al compliment de tals obligacions, sense perjudici
de la documentació que aquest efecte necessiti recavar del contractista.
Els incompliments d'aquestes condicions especials d'execució per part del contractista seran
considerats incompliments greus en els termes i amb les conseqüències establertes en l’Annex 7 en
relació amb la clàusula 16.3 d'aquest plec.
R. PÒLISSES
R.1. Pòlissa
contracte

Responsabilitat

R.2. Altres pòlisses

civil

per

Import sinistre/any: 60.000,00 €/any
Sublímit per víctima/sinistre: NO
NO

S. 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, 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
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criteri).
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)
*Certificació professional : Document oficial que acredita les competències professionals o
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).
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))
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
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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

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.
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
automàtica

criteris

de

valoració

100 PUNTS

Puntuació
subjectiva

criteris

de

valoració

0 PUNTS

dels

Puntuació de la totalitat de criteris

100 PUNTS

Justificació dels criteris de valoració:
Els criteris objectius, a banda de la millora del cost, es persegueix la de la qualitat de la formació, a la
qual cosa se suma la dotació de mitjans tècnics idonis per la prestació del servei i de la qualificació del
professorat que hagi d’impartir els cursos.
Respecte d’aquest últim, es centra en la formació i experiència del personal:
1.- La formació com a criteri: Entesa com a coneixements adquirits mitjançant l’estudi o realització de
cursos específics, de manera que la qualitat del personal pugui afectar de forma significativa a la millor
execució del contracte, ja que resulta vital pel bon funcionament del contracte en tant que requereix
tenir en compte moltes qüestions específiques que si es treballa de forma autònoma i sense
supervisió , deriva d’una pràctica que s’adquireix en funció dels seus coneixements .
2.- Una major formació suposarà una més gran qualitat en l’execució, ja que el coneixement de les
normes pròpies del “món” de l’emprenedoria fa necessari aquest coneixement.
3.- Complexitat de les tasques objecte del contracte: En aquest contracte son superiors o, almenys,
especials respecte a d’altres tipus de serveis, ja que s’adrecen a interrelacionar moltes matèries
formatives per tal que el contracte es desenvolupi correctament.
4.- La pròpia naturalesa del contracte justifica l’exigència de formació com a criteri d’adjudicació ja que
deriva de l’obtenció d’una titulació i cursos que deriven cap a una especialització del personal en
aquest tipus de tasques.
5.- Que la substitució del personal adscrit s’ha de fer per d’altres que disposin d’idèntiques condicions.
És per aquesta raó que els criteris de valoració s’eleven a condició essencial del contracte.
Justificació de les fórmules triades per a la valoració dels diferents criteris:
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La fórmula per valorar la millora en el preu està pensada per establir-se en licitacions on els aspectes
qualitatius de la prestació són rellevants (àmbit social, serveis de caràcter intel·lectual...) i es vol
desincentivar la competitivitat entre els licitadors en el criteri preu per centra-la en altres criteris
d’adjudicació de qualitat. La fórmula atorga la màxima puntuació a la millor oferta i apropa les
puntuacions entre elles respecte de les altres fórmules. Aquesta fórmula estableix que la diferència de
punts atorgats a dues ofertes és proporcional a la diferència de les seves baixes.
T. BAIXES PRESSUMPTAMENT ANORMALS O DESPROPORCIONADES
Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals o
desproporcionades:
Atès que el criteri d’adjudicació preu és el criteri més rellevant per determinar si les ofertes contenen
valors anormals o desproporcionats i la resta de criteris d’adjudicació especificats en aquesta memòria
no són determinants per valorar la viabilitat de les ofertes presentades, s’aplicaran els paràmetres
objectius previstos en l’article 85 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en el benentès que
s’aplicarà sobre el conjunt de l’oferta econòmica (preus unitaris ofertats pels volums estimats en el
PPT).
U. CAUSES DE RESOLUCIÓ PRÒPIES D’AQUEST CONTRACTE A MÉS DE LES RECOLLIDES
LEGALMENT.
L’incompliment de les obligacions contractuals essencials/especials següents:
L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en l’apartat Q.1.

V. MODIFICACIONS CONVENIADES DEL CONTRACTE
Modificacions conveniades del contracte

Si es preveuen

En cas afirmatiu, la/es causa/es prevista/es i precisa/es de modificació del contracte, les
condicions, l’abast i increment màxim/a de l’import de la modificació, és/són les següents:
L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni planifica al llarg de l’any les diferents formacions per a
persones emprenedores i en recerca d’ocupació. Cal tenir en compte però, que el mercat de treball és
canviant, i és possible que les necessitats de formació en l’àmbit de l’ocupació puguin canviar des de
l’inici del contracte.
Malgrat això, atès que és impossible prefixar amb total seguretat el número i tipologia de totes
formacions a realitzar, i tenint en compte que el PBL es fixa com a pressupost màxim de licitació
d’acord amb la DA 33 de la LCSP, es preveu que el contracte es pugui modificar en funció de les
necessitats de formació de cada moment, podent-se modificar el número i tipologia dels cursos, el que
pot suposar un increment de les hores de formació previstes inicialment, portant així a la necessitat de
modificar, a l’alça o a la baixa, les quantitats previstes.
L’import màxim de les modificacions
correspondrà al següent % del pressupost
base de licitació

20% del preu total d’adjudicació del servei .
Es podrà aplicar, de forma puntual, en qualsevol
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moment de la vigència del contracte, prorrogues
incloses.
W. ACTA D’INICI
Necessitat d’acta d’inici per
prestació contractada

iniciar la

NO

X. ALTRA DOCUMENTACIÓ QUE S’EXIGEIXI EN EL SOBRE ÚNIC, O PER A L’ADJUDICACIÓ
DEL CONTRACTE
X.1. Característiques formals de la documentació relativa als aspectes tècnics que ha de reunir
la proposició tècnica:
No cal
X.2. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores al sobre : NO
X.3. Altra documentació per a l’adjudicació del contracte:
Certificat expedit per l'assegurador, en el qual constin els imports i riscos assegurats i la data de
venciment del segur/s exigits
Y.CONTACTE AMB MENORS SERVEIS
Les activitats del servei/subministrament
objecte de licitació impliquen contracte
habitual amb menors

NO

Z. RECEPCIÓ DE SERVEIS
La recepció el present contracte es realitzarà en:
- Una recepció final: SI
- Una recepció mensual sense perjudici de la recepció final: SI, la qual s’entendrà efectuada amb la
validació de la factura corresponent.

ZZ. INFRACCIONS I PENALITATS (a més o substituint les previstes a l’Annex 7 i les previstes a la
clàusula 16 “in fine” del PCAP)
ZZ.1.- Infraccions: Les previstes amb caràcter general al PCAP
ZZ.2: Penalitats: Les previstes amb caràcter general al PCAP
UNITAT DE PROMOCIÓ LOCAL
El regidor de Promoció Econòmica,
Arturo Prades

La tècnica responsable de Promoció Econòmica,
Íngrid Llamas

Calonge i Sant Antoni, a la data de la signatura electrònica
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ANNEX 1
Tot i que el conveni de serveis de formació no reglada (Resolució EMT/2788/2021, de 6 de setembre, i la
resolució TSF/3513/2020, de 18 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord
de la Comissió negociadora del I Conveni col·lectiu autonòmic d'ensenyament i formació no reglada de
Catalunya, relatiu al treball a distància (codi de conveni núm. 79100215012020), determina en la seva Taula
salarial pel 2021 i el grup 2 Expert: 25.500€ anual /12=2125€/160h=13,125€/hora ( cal afegir el 2% de IPC
per l’any 2022, el que resulta el preu hora de 13,3875€), la realitat del mercat és que es paga molt per
sobre, i que per tant cal una millora a l’alça en el preu.
Un cop consultades diverses empreses de servei de formació diferents i constatat que el preu mitjà per
formador i hora és de 50€/hora ( despeses generals d’estructura i benefici industrial inclosos) , es
realitza el següent càlcul:
CÀLCUL DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

*Cal mencionar que no hi ha disgregació de gènere al conveni.

Concepte

Núm. d’unitats

Preu unitari

TOTAL

Categoria
2.Personal
tècnic Expert

320 h/formació any

31,3559€

10.033,888€

Seguretat Social (34%
retribucions salarials)

3.411,522€

Total costos directes

13.445,41€

Despeses
generals
d'estructura (13% sobre
el total de costos
directes)

1.747,903€

Benefici industrial (6%
sobre costos directes +
altres despeses)

806,725€

Total costos indirectes

2.554,628€

PRESSUPOST BASE
DE LICITACIÓ (Iva
exempt)

16.000,00€

Cal esmentar que el conveni col·lectiu utilitzat no conté discriminació per raó de sexe i no es pot
indicar en aquest càlcul del PBL exigit per l’article 100.2 de la LCSP.
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