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Expedient:

8004330008-2019-0003293

Referència:

RLP/nsa

Òrgan competent:

President/a

DECRET

Proposta d’adjudicació de l’expedient de contractació per procediment
obert simplificat del servei de la formació pel projecte capacitació
professional en atenció sociosanitària a persones dependents en
institucions socials, (LOTS 1 i 2).

Fets
1. Per acord de Junta de Govern de 10 de maig de 2019, es va aprovar l’
expedient de contractació, el plec de clàusules administratives particulars, el
plec de prescripcions tècniques, així com l’inici dels tràmits licitatoris per a
l'adjudicació, mitjançant procediment obert simplificat, del servei de la
formació pel projecte capacitació professional en atenció sociosanitària a
persones dependents en institucions socials, (LOTS 1 i 2), amb un
pressupost màxim de despesa de 72.156,00 € (IVA exempt).

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=7dc99015-e8a2-4c4f-92c1-15d49fbd68cc

2. El dia 27 de maig de 2019, va finalitzar el període de presentació d’
ofertes sense que s’hagués registrat cap oferta, per aquest motiu, en data
30 de maig de 2019, el tècnic responsable del contracte va emetre informe
sobre la necessitat de reobrir el termini de presentació d’ofertes del
contracte esmentat.
3. En data 4 de juny de 2019, per decret de Presidència número 20190002149, es va acordar iniciar novament els tràmits de licitació de l’
expedient de contractació del servei de la formació pel projecte capacitació
professional en atenció sociosanitària a persones dependents en
institucions socials, (LOTS 1 i 2). Aquest decret es va publicar al Perfil de
contractant el dia 5 de juny de 2019.
4. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris del procediment obert
simplificat, la Mesa de Contractació, en data 26 de juny de 2019, va procedir
a l’obertura del sobre únic (documentació administrativa i proposició
econòmica) de la única oferta presentada, que és la següent:
Plica núm.
1

Licitador
ASSOCIACIÓ PER A LA FORMACIÓ I SERVEIS SOCIALS

Lots als quals licita
Lot 1 i Lot 2
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L’acta de la mesa que conté el resum del contingut del sobre es va publicar
al Perfil del Contractant en data 1 de juliol de 2019.
Les pliques es van passar al responsable del contracte per a la seva
valoració, d’acord amb els criteris establerts a l'annex XII del Plec de
clàusules administratives particulars. L’acta es va publicar al Perfil de
Contractant en data 1 de juliol de 2019.
5. En data 2 de juliol de 2019, el responsable del contracte va emetre
informe de valoració de la plica acceptada amb el resultat següent per als
dos lots:
“L’oferta econòmica rebuda és:
Empresa
IVA exclòs
Associació per a la formació i serveis socials (FISS) 36.078€
Els criteris d’adjudicació són (màxim 105 punts):
1.- Proposta econòmica (màx 60 puns)
Requereix la presentació de la proposta de preu per l’activitat formativa.
Valoració = puntuació màxima X (preu oferta més econòmica) / (preu oferta
valorada).
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60 X (preu oferta més econòmica) = 60 X (preu oferta més econòmica)
(preu oferta valorada)
(preu oferta valorada)
60* (36.078) = 60 punts
36.078
2.- Experiència de l’entitat en impartir i gestionar a través de la plataforma
de Gestió Integrada d’Accions (GIA) del SOC cursos de formació
professionalitzadora validables com a certificat de professionalitat diferents
a l’especialitat concreta d’aquest Plec (fins a 5 punts)

- 2 anys: 2 punts
- de 2 a 3 anys: 3 punts
X més de 3 anys: 5 punts
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3.- Experiència de l’entitat en la impartició específica del curs de formació
professionalitzadora SSCS0208 Atenció sociosanitària a persones
dependents en institucions socials, validable com a certificat de
professionalitat (fins a 6 punts).

- Fins a 5 cursos: 2 punts
- de 5 a 10 cursos: 4 punts
X més de 10 cursos: 6 punts

4.- Experiència de l’entitat licitant en la gestió de programes d’ocupació i/o
formació adreçats a col·lectius amb especials dificultats d’inserció (dones,
majors de 45 anys, persones amb disminució, joves menors de 30 anys o
persones amb risc d’exclusió social) (fins a 6 punts).

- De 2 a 3 programes: 2 punts
- de 4 a 6 programes: 4 punts
X més de 6 programes: 6 punts

5.- Compromís de contractació o inserció d’alumnes que obtinguin el
certificat d’aprofitament/de professionalitat (fins a 5 punts):
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X Inserció d’1 alumne: 1 punt
- Inserció d’entre 2 i 4 alumnes: 3 punts
- Inserció de 5 o més alumnes: 5 punts

6.- Proposta de material formatiu. En aquest apartat s’ha de descriure el
material formatiu que es lliurarà a cada participant pel seguiment de l’acció
formativa. Es podran aportar exemplars del material.
D’acord amb els criteris establerts pel Consorci per a la Formació Contínua
de Catalunya, es valorarà el contingut, l’estructura, el format, la facilitat de
comprensió i de captar l’interès per la lectura i el seguiment de la formació
per part de les persones participants. (fins a 4 punts):

X Si el material formatiu està enquadernat o és en format llibre: 1 punt
X Si el material formatiu a més d’estar estructurat d’acord amb els
continguts establerts a la normativa d’aplicació al certificat de
professionalitat conté apartats complementaris o d’ampliació dels
continguts obligatoris: 1 punt
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X Si es presenten recursos formatius complementaris al contingut
necessari establert al Reial Decret de la formació del certificat de
professionalitat: 1 punt
X Si el material formatiu conté aclariments o explicacions
complementàries als textos, exemples, etc: 1 punt

7.- Metodologia. S’ha de descriure com es duran a terme les sessions
formatives, d’acord amb els criteris establerts pel Consorci per a la Formació
Contínua de Catalunya (fins a 5 punts).
- Es fa un plantejament considerant un sol col·lectiu: 2 punts.
X Es tenen en compte les característiques específiques del col·lectiu
dels alumnes, plantejant diferents metodologies depenent de diferents
possibles col·lectius : 5 punts.

8.- Seguiment de les persones participants. Cal explicar quin seguiment es
farà dels alumnes i com es farà. (fins a 4 punts).
- es proposen tutories individuals quan els alumnes ho requereixen: 2
punts.
X es proposen aspectes de millora o de seguiment complementaris a
les avaluacions, es realitzen tutories grupals de seguiment i tutories
individuals quan els alumnes ho requereixen: 4 punts
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9.- Avaluació dels alumnes. Cal explicar com es farà l’avaluació de l’
aprenentage per part dels alumnes, i la seva periodicitat (fins a 5 punts). Es
valorarà:
- Avaluació de l’assoliment dels objectius formatius al finalitzar cada
mòdul : 2 punts.
X Avaluació de l’assoliment dels objectius formatius al finalitzar cada
mòdul amb retorn individual als alumnes i global al grup: 5 punts.

10.- Pràctiques. Es valorarà el compromís previ de les institucions socials
amb el número d’alumnes que acolliràn per la realització del mòdul de
pràctiques (fins a 5 punts):

- Compromís amb un mínim de 8 alumnes: 2 punts.
X Compromís amb els 15 alumnes: 5 punts.
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En aquest cas:
1. 60/60
2. 5/5
3. 6/6
4. 6/6
5. 1/5
6. 4/4
7. 5/5
8. 4/4
9. 5/5
10. 5/5
Total 101 punts (de màxim 105 punts).”
Aquest informe es va publicar al Perfil del Contractant.
Per tot això, es proposa adjudicar la contractació del lot 1 Camp de
Tarragona i del lot 2 Terres de l’Ebre a l’empresa Associació per a la
formació i serveis socials (FISS) per un import de 36.078€ (IVA exempt), per
a cadascun dels lots
6. En data 26 de juliol de 2019, la Mesa va assumir l’informe esmentat i va
proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació dels lots 1 i 2 del contracte
del servei de formació pel projecte capacitació professional en atenció
sociosanitària a persones dependents en institucions socials a l’empresa
ASSOCIACIÓ PER A LA FORMACIÓ I SERVEIS SOCIALS (plica 1), per un
import màxim, per al lot 1 (Camp de Tarragona), de 36.078,00 € (IVA
exempt) i pels preus unitaris ofertats, i per al lot 2 (Terres de l’Ebre), de
36.078,00 € (IVA exempt) i pels preus unitaris ofertats. Aquesta proposta d’
adjudicació va ser acceptada pel diputat delegat de Contractació,
Aprovisionaments i Expropiacions, d'acord amb la delegació de
competències efectuada per Decret número 2019-0002858 de data 19 de
juliol de 2019.
L’acta d’aquesta Mesa, es va publicar al Perfil de contractant de la Diputació
en data 8 d’agost de 2019.
7. Prèvia acreditació del compliment del requeriment a què es refereix a l’
article 150.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP),
en data 6 d’agost de 2019, l’empresa ASSOCIACIÓ PER A LA FORMACIÓ I
SERVEIS SOCIALS (NIF A81356313) va aportar la justificació d'haver
constituït la garantia definitiva del lot 1 per un import de 1.803,90€ segons
carta de pagament núm. 2019000539, i del lot 2 , per un import de 1.803,90
€ segons carta de pagament núm. 2019000540 i posteriorment la resta de
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documentació requerida, que ha estat trobada conforme per la secretària de
la Mesa.

Fonaments de dret

1. Els articles 150, 151 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, estableixen la classificació de les ofertes, l’
adjudicació, la notificació de l’adjudicació i la formalització del contracte.
2. La competència per a l’adjudicació de l’expedient de contractació per
procediment obert del servei de formació pel projecte capacitació
professional en atenció sociosanitària a persones dependents en
institucions socials correspon a la presidenta de la Diputació de Tarragona d’
acord amb la disposició addicional segona, apartat 1 de la LCSP.

En conseqüència, RESOLC:
Primer. Adjudicar el contracte del servei de formació pel projecte
capacitació professional en atenció sociosanitària a persones dependents
en institucions socials lots 1 i 2 a l’empresa ASSOCIACIÓ PER A LA
FORMACIÓ I SERVEIS SOCIALS, (NIF G43516087), per un import de
SETANTA-DOS MIL CENT CINQUANTA-SIS EUROS (72.156,00€) IVA
exempt, amb el desglossament següent:
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Lot 1 Formació específica per obtenir el certificat de professionalitat Atenció
sociosanitària a persones dependents en institucions socials (SSCS0208) al
Camp de Tarragona, amb seu a Tarragona, per un import màxim de
TRENTA-SIS MIL SETANTA-VUIT EUROS (IVA exempt):
Preu sense IVA
Import IVA:
Preu final

36.078,00€
0
36.078,00€

Amb el desglòs dels següents preus unitaris:
Preu unitari de licitació (exempt d’
IVA)

Preu unitari ofertat
(exempt d’IVA)

5,96 €/h/alumne (part teòrica)

5,96€ €/h/alumne (part teòrica)

2,5 €/h/alumne (pràctiques)

2,5 €/h/alumne (pràctiques)
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Lot 2 Formació específica per obtenir el certificat de professionalitat Atenció
sociosanitària a persones dependents en institucions socials (SSCS0208) a
les Terres de l’Ebre, amb seu a Tortosa, per un import màxim de TRENTASIS MIL SETANTA-VUIT EUROS (IVA exempt)::
Preu sense IVA
Import IVA:
Preu final

36.078,00€
0
36.078,00€

Amb el desglòs dels següents preus unitaris:
Preu unitari de licitació (exempt d’ Preu unitari ofertat
IVA)
(exempt d’IVA)
5,96 €/h/alumne (part teòrica)

5,96€ €/h/alumne (part teòrica)

2,5 €/h/alumne (pràctiques)

2,5€/h/alumne (pràctiques)

Segon. Disposar la despesa d’aquest contracte per import de 72.156,00€
amb càrrec a l’ aplicació pressupostària 2019 8000 920 22606 01 i número d’
operació D 2019032476.
Tercer. Notificar aquesta resolució al licitador i publicar-la en el Perfil de
contractant d’aquesta Diputació.
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Quart Emplaçar a l'adjudicatari perquè concorri a la signatura de
formalització del contracte administratiu corresponent en el termini màxim
de 15 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació
de l’adjudicació. En el cas que no compleixi l’esmentat requeriment s'estarà
al que disposa l’article 153 de la LCSP.
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l'Àrea de Recursos
Humans, Ocupació i Emprenedoria.

Règim de recursos:

Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des
de l’endemà de la recepció de la notificació.
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De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini
màxim d’un mes des del dia següent al de la publicació en el Perfil de
contractant, davant de la Presidenta de la Diputació.

La presidenta
Noemí Llauradó i Sans
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