INFORME JUSTIFICATIU DE LA CELEBRACIÓ D’UN CONTRACTE
ADMINISTRATIU MENOR
(article 118.3 LCSP)
Dades del contracte

Nom/objecte:

Suport i acompanyament al Programa de
Solidaritat, Cooperació i Agermanaments en la
implementació del Pla Municipal de Cooperació
2019-2023.

Referència expedient:

G4882019000209

Unitat/àrea:
Responsable tècnic del contracte:

torresgs

Tipus de contracte:
Obres (fins a 40.000 euros valor estimat, IVA exclòs)
Serveis (fins a 15.000 euros valor estimat, IVA exclòs)
Subministrament (fins a 15.000 euros valor estimat, IVA exclòs)
Valor estimat (IVA exclòs):

15000 €

Preu del contracte (IVA inclòs):

18150 €

Data prevista d’inici:

15/10/2019

Data prevista de finalització:

14/10/2020

a) Únicament per contractes d’obres:
Sí

No

Sí

No

- S’adjunta memòria valorada/*projecte tècnic:

Altres consideracions:
- Afecta a estabilitat/estanquitat/seguretat de l’obra?

b) Únicament per contracte de serveis o concessió de serveis
Sí
No
- S’ha fet establiment del servei?
- Hi ha reglament regulador del servei?

tmp5582426067255532184.doc

Criteris d’adjudicació:

oferta més econòmica

altres criteris

Especificar altres criteris:
Experiència en el sector de la cooperació al desenvolupament, l’educació
transformadora per a la ciutadania global i el seguiment de plan de cooperació al
desenvolupament.

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 la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al
desenvolupament i el Pla Municipal de Cooperació al Desenvolupament 20192023 de Sant Feliu de Llobregat.
Atès que l’Ajuntament no disposa del personal suficient per poder assumir la tasca
anteriorment descrita ens veiem amb la necessitat de contractar aquests serveis a una
empresa externa amb experiència en el sector.
El temps estimat mínim per la realització dels treballs és d’un any com a màxim,
havent la possibilitat de finalitzar el contracte amb anterioritat a la data prevista de
finalització en cas que el contracte major previst per 2020 per a la gestió d’aquest
mateix servei entri en vigor. En aquest cas, es donarà un preavís d’entre un mes i 15
dies de cara a la finalització del present contracte menor.
Que es disposa de consignació pressupostària adequada i suficient per realitzar
l’esmentada contractació a la partida 400 23105 22706.
Que DECLARO que en el present expedient NO s’està alterant l’objecte del contracte
a la fi d’evitar l’aplicació de les regles generals de contractació, NO efectuant-se una
fragmentació fraudulenta de l’objecte del contracte.
Que DECLARO que no existeix previsió, durant aquest exercici pressupostari, de
contractació d’actuacions amb el mateix objecte que la present que globalment superin
l’import límit de la contractació menor.
CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
El servei consistirà en la prestació del servei de suport al Programa de solidaritat i
cooperació :





Acompanyament tècnic en el desplegament del Pla Municipal de Cooperació al
Desenvolupament.
Avaluació dels projectes de cooperació i sensibilització
Avaluació de les justificacions dels projectes de cooperació i sensibilització
Suport i seguiment dels projectes de cooperació bilaterals
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Suport i seguiment de les activitats de les escoles solidàries
Suport per l’organització del DENIP
Suport per l’organització de la Fira de la Solidaritat
Suport per l’organització del dia del refugiat
Suport per l’organització de les Jornades : La ciutat i els drets humans.

Les funcions seran:

 Coordinar - se amb el programa de Solidaritat i Cooperació.
 Elaboració d’una bateria d’indicadors per al seguiment del Pla Municipal de









Cooperació al Desenvolupament.
Adaptació de documentació vinculada al nou Pla Municipal de Cooperació al
Desenvolupament.
Formacions puntuals en matèria de cooperació al desenvolupament i educació
transformadora per a la ciutadania global.
Assessorar i informar al personal docent de les escoles solidàries.
Assessorar i informar als membres del Consell Solidari.
Recopilar informació i confeccionar les memòries i avaluacions dels servei
necessàries, com a mínim una semestral i una anual.
Elaborar materials per el Pla de sensibilització.
D’altres que puguin emergir de forma puntual i no prevista.

ALTRES REQUISITS DEL CONTRACTE
L’horari de prestació del servei vindrà determinat per l’execució d’una bossa de 50
hores mensuals distribuïdes entre els diferents serveis que és desprenen de l’apartat
anterior.
El personal tècnic municipal establirà coordinacions mensuals amb l’adjudicatari per
establir el pla de treball mensual, i així poder distribuir la bossa d’hores entre els
diferents serveis. Cabent la possibilitat de poder variar les hores de cada servei en
funció de les càrregues de cada un d’ells.
La prestació d’aquest servei tindrà una incidència superior a la tarda, entenen que un
60% de les hores s’ haurà de fer en jornada de tarda.
Com a marc de referència, tot i que mensualment es revisaran, les distribucions
d’hores mensual seria de 50 hores.
Es requereix coordinació amb el responsable del projecte. La periodicitat d’aquesta
coordinació s’establirà en el moment d’inici del present contracte d’acord amb l’entitat
concessionària.
Valorable la flexibilitat d’adequar el projecte si es detecten altres tipus de necessitats.
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El pressupost ha d’incloure les despeses de contractació laboral (salari, vacances i
substitucions , assegurances conveni, prevenció de riscos i vigilància de la salut ).
Caldrà fer a arribar les propostes abans del dia 16 de setembre de 2019 al correu
electrònic torresgs@santfeliu.cat.

[Firma01-01]
Sergio Torres Gimenez - DNI
46683578H (SIG)
06/08/2019 11:07:40
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