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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR
1.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ
1.1. Justificació de la necessitat

La Línia Estratègica 1 del Pla de Mandat 2020-2023 de la Diputació de Tarragona
pretén impulsar un desenvolupament socialment equilibrat i sostenible, amb
l’objectiu últim d’evitar el despoblament del territori.
La Diputació de Tarragona, a través de l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i
Emprenedoria, impulsa projectes de foment de l’ocupació i de l’emprenedoria.
Tenint en compte l’objectiu del Pla de Mandat mencionat anteriorment, la unitat
d’Ocupació i Emprenedoria ha preparat, consensuadament amb els agents del
territori, i presentat el seu projecte “FORMACION AUTOEMPLEO JÓVENES ZONA
RURAL” a la convocatòria del Real Decret 1234/2018, de 5 d’octubre, pel que es
van establir les bases reguladores per a la concessió directa de subvencions a
entitats locals pel finançament de projecte d’ocupació, autoocupació i emprenedoria
col·lectiva, adreçats a afrontar el repte demogràfic en els municipis de menor
població, en el marc del “Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social
Europeo (ayudas EMP-POEJ)”.
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En data 10/09/2020, s’ha rebut la resolució de la Direcció General de Cooperació
Autonòmica i Local, ens designat pel Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social per a gestionar les ajudes del Fons Social Europeu previstes al
POEJ, atorgant a la Diputació de Tarragona una ajuda per import de 149.068,55
euros, del Fons Social Europeu, en l’àmbit de la Garantia Juvenil, pel finançament
de projectes d’ocupació, autoocupació i emprenedoria col·lectiva, adreçats a
afrontar el repte demogràfic en els municipis de menor població “(ayudas EMPPOEJ)”, per al cofinançament del projecte “FORMACION AUTOEMPLEO JÓVENES
ZONA RURAL”, emmarcat en la mesura d’actuació 8.2.3.1 Formació.
L’aprovació del cofinançament del projecte presentat, en data de resolució 10 de
setembre de 2020, comporta la realització de 5 accions formatives pel foment de
l’autoocupació dels joves residents en municipis rurals de la Demarcació de
Tarragona.
El projecte es realitza en col•laboració amb els Consells Comarcals de la
demarcació i sota coordinació de la Diputació de Tarragona.
Les accions formatives a executar presenten les característiques següents:
• ACCIÓ 1. Formació específica en autoocupació (Baix Penedès)
• ACCIÓ 2. Formació específica en autoocupació (Priorat)
• ACCIÓ 3. Formació específica en autoocupació (Terra Alta)
• ACCIÓ 4. Formació específica en elaboració de cervesa artesana + formació en
autoocupació. (Conca de Barberà)
• ACCIÓ 5. Formació específica en videoart i disseny de videojocs + formació en
autoocupació. (Montsià)
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*FA:
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75

75

15
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75
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artesana +
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15
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300

60

225

75

300

60

Videoart +
Acció 5
15
autoocupació
Formació autoocupació; FE: Formació específica

Així doncs, el projecte, preveu l’execució de 5 formacions a desenvolupar en 5
comarques diferents durant el 2021 i amb un impacte sobre 60 joves de la
Demarcació de Tarragona entre 16 i 29 anys. Cal recalcar també, que el projecte té
per objectiu la lluita contra el despoblament i per tant les formacions i les persones
joves usuàries han de residir i trobar-se empadronades a un municipi rural del
Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre o Baix Penedès (municipis amb una població
inferior als 5.000 habitants que hagin tingut un balanç poblacional negatiu els últims
10 anys).
1.2. Justificació de l’import i la necessitat del contracte de serveis

El preu base total d’aquesta licitació és de 80.400 € (IVA inclòs), desglossat en:
- Preu sense IVA: 66.446,29 €.
- IVA (21 %): 13.953,71 €.
* Total preu contracte: 80.400 € (IVA inclòs).
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A l’apartat 7 “pressupost” del plec tècnic associat, es detallen els preus per
cadascuna de les accions del projecte.
En aquesta memòria s’especifica que l’actuació s’ha de dur a terme a través d’un
contracte de serveis.
El projecte s’executa des de la Unitat d’Ocupació i Emprenedoria de la Diputació de
Tarragona, la qual no disposa de professionals amb dedicació suficient per preparar
i impartir les formacions, fent-ho sempre, a través de contractació externa i per via
de contractació de serveis.
2.- OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte d’aquest contracte és el disseny, creació, impartició, seguiment
d’assistència i coordinació amb personal tècnic de 5 formacions d’autoocupació per
a joves de 16 a 29 anys, 1 formació específica en elaboració de cervesa artesanal i
1 formació específica en videoart i disseny de videojocs, per oferir uns
coneixements que els hi permetin autoocupar-se o crear la seva pròpia empresa en
municipis rurals de la Demarcació de Tarragona. Aquestes 5 accions formatives
està previst que es puguin iniciar el segon semestre de 2021 en 5 comarques (Baix
Penedès, Priorat, Terra Alta, Conca de Barberà i Montsià), amb una durada total
aproximada de 3 mesos.
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La realització i, especialment, la finalització de les accions formatives plantejades
en aquesta licitació permetrà a un total de 60 joves entre 16 i 29 anys, obtenir uns
coneixements que els hi facilitarà l’accés al mercat de treball, així com obtenir els
coneixements per desenvolupar el seu propi projecte o idea de negoci. La Diputació
també rep finançament per aquest contracte segons el número d’alumnes que
finalitzin la formació, d’acord amb el RD1234, de 5 d'octubre, pel finançament de
projectes d'ocupació, autoocupació i emprenedoria col·lectiva. Per tot això, forma
part de l’objecte d’aquest contracte que les empreses adjudicatàries motivin
l’alumnat per tal que el major nombre d’aquests alumnes finalitzin amb èxit la
formació.
Un dels objectius del RD1234, de 5 d'octubre, pel finançament de projecte
d'ocupació, autoocupació i emprenedoria col·lectiva, que finança aquest contracte,
és fomentar les formes empresarials pròpies de l’economia social com a model
d’èxit, resistència i treball de qualitat. Per aquest motiu, es considera vinculat amb
l’objecte d’aquest contracte el foment de l’economia social i cooperativa.
3.- DIVISIÓ EN LOTS
3.1.

Definició de lots

El present contracte de serveis queda estructurat en 7 lots pel que fa a la seva
execució i contractació.
Lot 1. Disseny, creació i docència del programa de formació en autoocupació
i cultura emprenedora, adreçada a joves de 16 a 29 anys i que s’impartirà a la
població de Sant Jaume dels Domenys, a la comarca del Baix Penedès.
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Lot 2. Disseny, creació i docència del programa de formació en autoocupació
i cultura emprenedora, adreçada a joves de 16 a 29 anys i que s’impartirà a la
població de Falset, a la comarca del Priorat.
Lot 3. Disseny, creació i docència del programa de formació en autoocupació
i cultura emprenedora, adreçada a joves de 16 a 29 anys i que s’impartirà a la
població de Gandesa, a la comarca de la Terra Alta.
Lot 4. Disseny, creació i docència del programa de formació en autoocupació
i cultura emprenedora, adreçada a joves de 16 a 29 anys i que s’impartirà a la
població de Santa Coloma de Queralt, a la comarca de la Conca de Barberà.
Lot 5. Disseny, creació i docència del programa de formació en autoocupació
i cultura emprenedora, adreçada a joves de 16 a 29 anys i que s’impartirà a la
població de La Galera, a la comarca del Montsià.
Lot 6. Disseny, creació i docència del programa de formació en Elaboració i
comercialització de cervesa artesana, adreçada a joves de 16 a 29 anys i que
s’impartirà a la població de Santa Coloma de Queralt, a la comarca de la
Conca de Barberà.
Lot 7. Disseny, creació i docència del programa de formació en Videoart i
disseny de videojocs, adreçada a joves de 16 a 29 anys i que s’impartirà a la
població de La Galera, a la comarca del Montsià.
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3.2.

Número de lots per empresa

Es podran adjudicar a cada empresa els lots per separat o més d’un lot (d’1 a
7 lots), segons ordre de qualificació de les seves ofertes.
3.3.

Serveis a realitzar a cadascun dels lots

Els lots 1 a 5 tenen una especialitat formativa comuna en autoocupació,
motiu pel qual el programa i contingut exigit seran el mateix. El lot 6 i el lot 7
són formacions específiques independents.

Lots 1 a 5 – 75h de formació en cadascun dels lots, a realitzar en un període
de 15 dies amb una docència de 5 hores diàries de dilluns a divendres en
horari de matí.
Els licitadors hauran d’aportar una proposta detallada repartida en els 4 mòduls
que a continuació es detallen i que serà objecte de valoració:

CONTINGUT

Durada

1. El món emprenedor, Recursos i serveis a
la Demarcació de Tarragona.
2. Anàlisi del mercat laboral.
Mòdul 1

3. L’itinerari emprenedor i la cultura
emprenedora.

12h

4. Competències de la persona
emprenedora. Valors i relacions
interpersonals.
1. La meva idea de negoci. Anàlisi i
validació.
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2. Prospecció de mercat i previsió de ventes.
Mòdul 2

3. Estratègies de màrqueting. Diferenciació.
Segmentació i posicionament.

24h

4. Els nous consumidors. Objectius i
estratègies.
1. Pla econòmic i financer.
2. Cerca de finançament. Recursos legals i
fiscals. Ajudes i subvencions.
Mòdul 3

3. Pla d’operacions i logística.

18h

4. Validació d’idees i prototips.
5. Triar la forma jurídica.
Mòdul 4

1. Vendre el meu projecte.

21h

2. Gestió del projecte.
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3. Gestió de ventes i fidelització.
4. Els espais d’allotjament empresarial.
5. Inici de l’activitat.
6. Creativitat i innovació.
Hores totals: 75h

Les hores de cada mòdul poden ser adaptades segons el licitador consideri
necessari, però sempre conservant la coherència entre mòduls, l’adequació al
contingut formatiu i respectant el total d’hores de la formació.
En l’elaboració de les ofertes, els licitadors hauran de considerar els següents
aspectes, que seran objecte de valoració:
-

La incorporació d’activitats de coneixement de bones pràctiques, visites de
coneixement de l’entorn emprenedor i activitats pràctiques que aportin valor
afegit a la formació.

-

La incorporació de l’emprenedoria col·lectiva i l’economia social i
cooperativa en el conjunt del contingut formatiu, com a opció de constitució
empresarial d’èxit, persistència, resiliència al mercat i pels seus valors
socials, econòmics i de sostenibilitat associats.

-

La realització d’una avaluació continuada de l’alumne que valori l’assoliment
dels coneixements obtinguts, ja sigui mitjançant avaluació oral, escrita o
pràctica.
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Els lots 4 i 5 de formació en autoocupació van associats als lots formatius 6 i 7, per
tan els licitadors hauran de tenir en compte la continuïtat de la formació específica
que realitzaran els alumnes i adaptar lleugerament el contingut per tal que hi hagi
una coherència formativa.
Una vegada presentades les propostes per part de les empreses licitadores, la
Diputació de Tarragona serà l’encarregada de valorar-les seguint els criteris de
valoració que es detallen en la memòria justificativa d’aquest contracte.
Prèviament a l’inici de l’execució, la Diputació de Tarragona es reunirà amb
l’empresa guanyadora de la licitació per acabar de definir exactament el contingut
de la formació.
Lot 6 – 225h de formació a realitzar en un període aproximat de 10 setmanes amb
una docència de 5 hores diàries de dilluns a divendres en horari de matí.
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Els licitadors hauran d’aportar una proposta detallada repartida en els 4 mòduls que
a continuació es detallen i que serà objecte de valoració:

CONTINGUT

Durada

1. Història de la Cervesa
Mòdul 1

2. Civada: varietats, cultius, etc.

20h

3. Malta: tipus i característiques
4. Malteria: Processos i equipaments
1. Aigua
2. Tractament, mescla i maceració

Mòdul 2

3. Filtració/llúpol

60h

4. Clarificació i refredament del most
5. Normativa
6. Seguretat
1. Llevats
2. Contaminants i processos de neteja.

Mòdul 3

3. Fermentacions: neta, mixta i espontània.

85h

4. Filtració i condicionament.
5. La cervesa, anàlisis sensorial, BJCP
1. Condicionament en envasat
Mòdul 4

2. Característiques de l’envasat i l’etiquetatge.
3. Seguretat i higiene

60h
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4. Autocontrols
Hores totals: 225h

Les hores de cada mòdul poden ser adaptades segons el licitador consideri
necessari, però sempre conservant la coherència entre mòduls, l’adequació al
contingut formatiu i respectant el total d’hores de la formació.
En l’elaboració de les ofertes, els licitadors hauran de considerar els següents
aspectes, que seran objecte de valoració:
-

La incorporació d’activitats de coneixement de bones pràctiques, visites de
coneixement de l’entorn emprenedor i activitats pràctiques que aportin valor
afegit a la formació.

-

La incorporació de l’emprenedoria col·lectiva i l’economia social i
cooperativa en el conjunt del contingut formatiu, com a opció de constitució
empresarial d’èxit, persistència, resiliència al mercat i pels seus valors
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socials, econòmics i de sostenibilitat associats.
-

La realització d’una avaluació continuada de l’alumne que valori l’assoliment
dels coneixements obtinguts, ja sigui mitjançant avaluació oral, escrita o
pràctica.

El lot formatiu 6 va associat al lot 4 de formació en autoocupació, la qual s’iniciaria
al finalitzar aquesta, i per tant els licitadors hauran de tenir en compte la continuïtat
de la formació específica que realitzaran els alumnes i adaptar el contingut per tal
que hi hagi una coherència formativa.
La Diputació de Tarragona posarà a disposició de l’empresa contractista les
instal·lacions necessàries per a la realització del contingut formatiu a través d’un
conveni amb l’entitat Concactiva, propietària de les instal·lacions ubicades a Santa
Coloma de Queralt.
L’empresa licitadora haurà de proporcionar tot el material fungible necessari per a la
realització de la formació
-

Material didàctic i docent

-

Kit d’anàlisi sensorial

-

Cervesa per a l’anàlisi sensorial

-

Llúpol i maltes

-

Envasos de vidre, xapes i barrils
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Una vegada presentades les propostes per part de les empreses licitadores, la
Diputació de Tarragona serà l’encarregada de valorar-les seguint els criteris de
valoració que es detallen en la memòria justificativa d’aquest contracte.
Prèviament a l’inici de l’execució, la Diputació de Tarragona es reunirà amb
l’empresa guanyadora de la licitació per acabar de definir exactament el contingut
de la formació.

Lot 7 – 225h de formació a realitzar en un període aproximat de 10 setmanes amb
una docència de 5 hores diàries de dilluns a divendres en horari de matí.
Els licitadors hauran d’aportar una proposta detallada repartida en els 4 mòduls que
a continuació es detallen i que serà objecte de valoració:
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CONTINGUT

Durada

1. Industria dels videojocs: inici i evolució.
Mòdul 1

2. Projecte de videojoc: parts i desenvolupament

50h

3. Gamificació: sortides professionals i nou
concepte de jocs i aplicacions per empreses.
1. Disseny de videojocs: esquema de creació i
punts a tenir en compte. Necessitats i narrativa
dels videojocs.
Mòdul 2

2. Introducció a la programació gràfica (UNITY)

148h

3. Interacció y disseny d’interfícies. Pack Adobe CS
4. Introducció al modelatge 3D
Mòdul 3

1. Distribució digital y màrqueting de producte

22h

Mòdul 4

1. Presentació de projecte

5h
Hores totals: 225h

Les hores de cada mòdul poden ser adaptades segons el licitador consideri
necessari, però sempre conservant la coherència entre mòduls, l’adequació al
contingut formatiu i respectant el total d’hores de la formació.
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En l’elaboració de les ofertes, els licitadors hauran de considerar els següents
aspectes, que seran objecte de valoració:
-

La incorporació d’activitats de coneixement de bones pràctiques, visites de
coneixement de l’entorn emprenedor i activitats pràctiques que aportin valor
afegit a la formació.

-

La incorporació de l’emprenedoria col·lectiva i l’economia social i
cooperativa en el conjunt del contingut formatiu, com a opció de constitució
empresarial d’èxit, persistència, resiliència al mercat i pels seus valors
socials, econòmics i de sostenibilitat associats.

-

La realització d’una avaluació continuada de l’alumne que valori l’assoliment
dels coneixements obtinguts, ja sigui mitjançant avaluació oral, escrita o
pràctica.

El lot formatiu 7 va associat al lot 5 de formació en autoocupació, la qual s’iniciaria
al finalitzar aquesta, i per tant els licitadors hauran de tenir en compte la continuïtat
de la formació específica que realitzaran els alumnes i adaptar el contingut per tal
que hi hagi una coherència formativa.

La Diputació de Tarragona posarà a disposició de l’empresa contractista les
instal·lacions necessàries per a la realització del contingut formatiu a través d’un
conveni amb l’entitat local del Consell Comarcal del Montsià, propietària de les
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instal·lacions ubicades al municipi de La Galera.
L’empresa licitadora haurà de proporcionar tot el material fungible necessari per a la
realització de la formació:
-

Material didàctic i docent

-

15 llicències del programari necessari per a la formació.

Una vegada presentades les propostes per part de les empreses licitadores, la
Diputació de Tarragona serà l’encarregada de valorar-les seguint els criteris que es
detallen a la memòria justificativa d’aquest contracte.
Prèviament a l’inici de l’execució, la Diputació de Tarragona es reunirà amb
l’empresa guanyadora de la licitació per acabar de definir exactament el contingut
de la formació.
4.- PRESSUPOST
Les formacions que es plantegen tenen uns programes de contingut molt ampli i
especialitzat en múltiples matèries on intervenen professionals amb perfils
acadèmics molt diversos.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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Així mateix, els lots formatius que es liciten es troben lligats a la convocatòria de
subvenció del RD1234/2018 de 5 d’octubre pel finançament de projectes
d’ocupació, autoocupació i emprenedoria col·lectiva, dirigits a afrontar el repte
demogràfic en els municipis de menor població, en el marc del Programa Operativo
de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo (ayudas EMP-POEJ). Aquesta
convocatòria estableix uns requisits de subvenció consistents a pagar 11,73
€/participant/hora i limitant la contractació externa al 50% de la despesa total
subvencionable (IVA inclòs) ja que la Diputació de Tarragona no disposa de mitjans
propis per la seva execució.
Tenint en compte això, els preus de la licitació s’han establert segons els requisits
de la convocatòria del RD1234 de 5 d’octubre a la qual queda lligada l’execució
d’aquesta licitació.
També s’ha tingut en compte els preus de referencia utilitzats per al pagament a
formadors que estableix la Unitat de Formació del SAM de la Diputació de
Tarragona, l’especialització tècnica existent a les formacions dels lots 6 i 7 i la resta
de lots, considerant que el contingut a impartir requereix de coneixements més
especialitzats i tècnics.
Pel que fa a la remuneració horària i l’import de les formacions, s’estableixen els
barems següents:


Per als lots 1 a 5 (formacions generalistes) s’estableix un preu de
66,12 €/h (IVA exclòs) / 80 €/h (IVA inclòs). Tenint en compte la durada
de cadascuna d’aquestes formacions (75 hores), es determina un import
total de 4.958,68 € (IVA exclòs) / 6.000 € (IVA inclòs) per cadascun dels
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lots licitats.


Per als lots 6 i 7 (formacions especialitzades) s’estableix un preu de
74,38 €/h (IVA exclòs) / 90 €/h (IVA inclòs) de formació, entenent que
l’especialització de la formació requereix d’uns coneixements tècnics més
específics i per tant de categoria professional de remuneració superior.
Tenint en compte la durada de cadascuna d’aquestes formacions (225
hores), es determina un import total de 16.735,54 € (IVA exclòs) / 20.250 €
(IVA inclòs) per cadascun dels lots licitats.

Addicionalment, pels lots 6 i 7, es contempla afegir el cost del material fungible
necessari per al seu desenvolupament, tal i com segueix:


Lot 6: 5.785,12 € (IVA exclòs) / 7.000 € (IVA inclòs) per a la compra
de tot el material fungible necessari per a l’elaboració i seguiment
pràctic de la matèria:
o 15 dossiers + material didàctic
o 15 kits d’anàlisi sensorial + cervesa
o 10 kg de llúpol
o 240 kg de malta
o Envasos de vidre, xapes i barrils
o Altres despeses justificables



Lot 7: 2.396,69 € (IVA exclòs) / 2.900 € (IVA inclòs) per a la compra
de les llicències necessàries per realitzar la formació.

En cas de que no correspongui emetre IVA a la factura presentada, haurà de
quedar justificat a la proposta econòmica.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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Per tant, el pressupost base de licitació, per cadascun dels lots, és el següent:

Lot 1: Disseny, coordinació i docència del programa
emprenedora a la comarca del Baix Penedès (“Formació
Baix Penedès)”.
Pressupost
Preu per
Durada
base
de
Concepte
hora (IVA
(hores)
licitació
exclòs)
(IVA exclòs)
Disseny,
coordinació
i
docència
del 75 h
66,12 €/h 4.958,68 €
programa
formatiu

d’autoocupació i cultura
emprenedoria generalista
Pressupost
Preu per
base
de
hora (IVA
licitació
inclòs)
(IVA inclòs)
80€/h

6.000 €
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Lot 2: Disseny, coordinació i docència del programa d’autoocupació i cultura
emprenedora a la comarca del Priorat (“Formació emprenedoria generalista
Priorat)”.
Pressupost
Pressupost
Preu per
Preu per
Durada
base
de
base
de
Concepte
hora (IVA
hora (IVA
(hores)
licitació
licitació
exclòs)
inclòs)
(IVA exclòs)
(IVA inclòs)
Disseny,
coordinació
i
docència
del 75 h
66,12 €/h 4.958,68 €
80€/h
6.000 €
programa
formatiu
Lot 3: Disseny, coordinació i docència del programa
emprenedora a la comarca de la Terra Alta (“Formació
Terra Alta)”.
Pressupost
Preu per
Durada
base
de
Concepte
hora (IVA
(hores)
licitació
exclòs)
(IVA exclòs)
Disseny,
coordinació
i
docència
del 75 h
66,12 €/h 4.958,68 €
programa
formatiu

d’autoocupació i cultura
emprenedoria generalista

Lot 4: Disseny, coordinació i docència del programa
emprenedora a la comarca de la Conca de Barberà
generalista Conca de Barberà)”.
Pressupost
Preu per
Durada
base
de
Concepte
hora (IVA
(hores)
licitació
exclòs)
(IVA exclòs)
Disseny,
coordinació
i
docència
del 75 h
66,12 €/h 4.958,68 €
programa
formatiu

d’autoocupació i cultura
(“Formació emprenedoria

Pressupost
Preu per
base
de
hora (IVA
licitació
inclòs)
(IVA inclòs)
80€/h

6.000 €

Pressupost
Preu per
base
de
hora (IVA
licitació
inclòs)
(IVA inclòs)
80€/h

6.000 €

Lot 5: Disseny, coordinació i docència del programa d’autoocupació i cultura
emprenedora a la comarca del Montsià (“Formació emprenedoria generalista
Montsià)”.
Pressupost
Pressupost
Preu per
Preu per
Durada
base
de
base
de
Concepte
hora (IVA
hora (IVA
(hores)
licitació
licitació
exclòs)
inclòs)
(IVA exclòs)
(IVA inclòs)
Disseny,
coordinació
i
docència
del 75 h
66,12 €/h 4.958,68 €
80€/h
6.000 €
programa
formatiu
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Lot 6: Disseny, coordinació i docència del programa d’elaboració i comercialització
de cervesa artesana a la comarca de la Conca de Barberà (“Formació emprenedoria
especialitzada Conca de Barberà)”.
Pressupost
Pressupost
Preu per
Preu per
Durada
base
de
base
de
Concepte
hora (IVA
hora (IVA
(hores)
licitació
licitació
exclòs)
inclòs)
(IVA exclòs)
(IVA inclòs)
Disseny,
coordinació
i
docència
del 225 h
74,38 €/h 16.735,54 €
90 €/h
20.250 €
programa
formatiu
Compra
de
material
5.785,12 €
7.000€
fungible per a la
pràctica docent
Total

-

-

22.520,66 €

-

27.250 €

Lot 7: Disseny, coordinació i docència del programa en videoart i disseny de
videojocs a la comarca del Montsià (“Formació emprenedoria especialitzada
Montsià)”.
Pressupost
Pressupost
Preu per
Preu per
Durada
base
de
base
de
Concepte
hora (IVA
hora (IVA
(hores)
licitació
licitació
exclòs)
inclòs)
(IVA exclòs)
(IVA inclòs)
Disseny,
coordinació
i
docència
del 225 h
74,38 €/h 16.735,54 €
90 €/h
20.250 €
programa
formatiu
Compra
de
material
fungible
corresponent a
2.396,69 €
2.900 €
les llicències de
programari per
a la pràctica
docent.
Total

-

-

19.132,23 €

-

23.150 €
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En resum:

CONCEPTE
Lot 1: Formació emprenedoria generalista Baix
Penedès.
Lot 2: Formació emprenedoria generalista Priorat
Lot 3: Formació emprenedoria generalista Terra Alta.
Lot 4: Formació emprenedoria generalista Conca de
Barberà.
Lot 5: Formació emprenedoria generalista Montsià.
Lot 6: Formació emprenedoria especialitzada Conca de
Barberà.
Lot 7: Formació emprenedoria especialitzada Montsià.
Total

Pressupost
base
de
licitació
(IVA exclòs)

Pressupost
base
de
licitació
(IVA inclòs)

4.958,68 €

6.000 €

4.958,68 €
4.958,68 €

6.000 €
6.000 €

4.958,68 €

6.000 €

4.958,68 €

6.000 €

22.520,66 €

27.250 €

19.132,23 €
66.446,29 €

23.150 €
80.400 €

El pressupost base de licitació pels 7 lots conjuntament és de 66.446,29 € (IVA
exclòs) / 80.400€ (IVA inclòs).
En cas de que l’empresa, persona o entitat licitadora presenti una proposta
econòmica que es trobi exempta d’IVA, s’haurà de justificar el motiu d’exempció de
l’impost mitjançant una declaració d’exempció d’IVA on quedi especificat el motiu.
5.- VALOR ESTIMAT
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 66.446,29 €
Import de les prorrogues: No se’n contemplen
Import de les modificacions previstes: No se’n contemplen
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 66.446,29 €

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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6.- LLOC I TERMINI D'EXECUCIÓ
El lloc on s’impartiran les activitats formatives seran espais conveniats amb la
Diputació de Tarragona i els ens públics corresponents. La Diputació facilitarà
als adjudicataris els espais on es portaran a terme les formacions.
Els serveis a prestar de cadascun dels lots es preveu que s’iniciïn durant el
segon semestre de 2021.
Cal que les empreses licitadores prevegin que la formació es realitzarà en
diferents espais dins de la Demarcació de Tarragona tal i com es detallen a
continuació.
LOT 1. El disseny, coordinació i docència del programa d’autoocupació i cultura
emprenedora a la comarca del Baix Penedès es durà a terme en un municipi de
la comarca, sempre que no hi hagi cap impediment legal que en privi
l’assistència física.
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LOT 2. El disseny, coordinació i docència del programa d’autoocupació i cultura
emprenedora a la comarca del Priorat es durà a terme en un municipi de la
comarca, sempre que no hi hagi cap impediment legal que en privi l’assistència
física.
LOT 3. El disseny, coordinació i docència del programa d’autoocupació i cultura
emprenedora a la comarca de la Terra Alta es durà a terme en un municipi de la
comarca, sempre que no hi hagi cap impediment legal que en privi l’assistència
física.
LOT 4. El disseny, coordinació i docència del programa d’autoocupació i cultura
emprenedora a la comarca de la Conca de Barberà es durà a terme en un
municipi de la comarca, sempre que no hi hagi cap impediment legal que en
privi l’assistència física.
LOT 5. El disseny, coordinació i docència del programa d’autoocupació i cultura
emprenedora a la comarca del Montsià es durà a terme en un municipi de la
comarca, sempre que no hi hagi cap impediment legal que en privi l’assistència
física.
LOT 6. El disseny, coordinació i docència del programa d’elaboració i
comercialització de cervesa artesana a la comarca de la Conca de Barberà es
durà a terme en un municipi de la comarca, sempre que no hi hagi cap
impediment legal que en privi l’assistència física.
LOT 7. El disseny, coordinació i docència del programa de videoart i disseny de
videojocs a la comarca del Montsià es durà a terme en un municipi de la
comarca, sempre que no hi hagi camp impediment legal que en privi
l’assistència física.
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7.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
Obligacions en matèria de promoció de la igualtat d’oportunitats entre homes
i dones.
L'empresa adjudicatària haurà de fer un ús no sexista del llenguatge en tota la
documentació, publicitat, imatge o material que es generi com a conseqüència de
l'execució del contracte, evitant qualsevol imatge discriminatòria de les dones o
estereotips sexistes.
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8.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
8.1.Criteris automàtics (fins a 51 punts).
Per cada lot els licitadors optaran a disposar de valoració de criteris automàtics
segons es descriu a continuació. La puntuació màxima en criteris automàtics
serà de 51 punts distribuïts de la següent manera:
I.

Oferta econòmica (fins a 40 punts).

Per valorar aquest criteri, s’agafarà com a referència el pressupost base de
licitació (IVA exclòs) de cada lot:
CONCEPTE

Pressupost base de
licitació
(IVA exclòs)

Lot 1: Formació emprenedoria generalista Baix Penedès.

4.958,68 €

Lot 2: Formació emprenedoria generalista Priorat

4.958,68 €

Lot 3: Formació emprenedoria generalista Terra Alta.

4.958,68 €

Lot 4: Formació emprenedoria generalista Conca de
4.958,68 €
Barberà.
Lot 5: Formació emprenedoria generalista Montsià.

4.958,68 €

Lot 6: Formació emprenedoria especialitzada Conca de
22.520,66 €
Barberà.
Lot 7: Formació emprenedoria especialitzada Montsià.

19.132,23 €
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https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=19558ee0-5d11-470d-ae00-3aaf67f1172d

Les ofertes presentades no podran superar el pressupost base de licitació de cada
lot.
La puntuació de les ofertes es determinarà aplicant la següent fórmula:
Px = Oe * 40
Ox
On:
Px = Puntuació oferta validada
Oe = Pressupost (IVA exclòs) més econòmic
Ox = Pressupost (IVA exclòs) valorat
L’oferta més econòmica (IVA exclòs), sempre i quan compleixi els requisits tècnics
indicat en el plec de prescripcions tècniques, rebrà la màxima puntuació (40 punts) i
la resta d’ofertes rebran una puntuació proporcional, d’acord amb el diferencial de
percentatges respecte a l’oferta amb més puntuació
La puntuació màxima del criteri “oferta econòmica” serà 40 punts.
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II. Experiència prèvia en la formació objecte del contracte, fins a 11
punts.
La puntuació d’aquest criteri s’atorgarà d’acord amb el següent barem:
-

Experiència en formació autoocupacional i cultura emprenedora (lots 1 a
5) o formació específica de la matèria (lots 6 i 7) de més d’un curs i fins
a 3 cursos: 5 punts

-

Experiència en formació autoocupacional i cultura emprenedora (lots 1 a
5) o formació específica de la matèria (lots 6 i 7) de més de 3 cursos i
fins a 6 cursos: 8 punts

-

Experiència en la formació autoocupacional i cultura emprenedora (lots
1 a 5) o formació específica de la matèria (lots 6 i 7) de més de 6
cursos: 11 punts

8.2 Criteris avaluables en base judicis de valor, fins a 49 punts.
1. Memòria tècnica explicativa de com es portaran a terme les accions formatives.
Per avaluar aquests criteri, les empreses licitadores hauran de presentar
una memòria tècnica explicativa de les accions que realitzaran per a complir
l’objecte del contracte, d’acord amb les tasques a realitzar i les
característiques tècniques recollides en el Plec de prescripcions tècniques.
Aquesta memòria vincula als licitadors pel que fa a l’execució de l’objecte
del contracte.
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La documentació a presentar amb l'oferta seguirà estrictament les directrius
indicades en aquesta Memòria i el PPT. Haurà d'anar numerada i amb un
índex que faciliti la localització de qualsevol apartat, i tindrà una extensió
màxima de 20 pàgines. La concisió i claredat es considera fonamental, i es
tindrà en compte en la seva valoració.
La Diputació de Tarragona valorarà aquesta memòria i atorgarà una
puntuació màxima de 49 punts distribuïts de la següent manera:
-

Planificació dels mòduls formatius: fins a 10 punts.
Es valorarà que el licitador presenti una temporalització adequada i
acurada dels mòduls que s’executaran, així com dels formadors que els
impartiran.
Es valorarà la incorporació d’activitats de coneixement de bones
pràctiques, visites de coneixement de l’entorn emprenedor i activitats
pràctiques que aportin valor afegit a la formació.

-

Contingut i disseny dels mòduls formatius: fins a 10 punts.
Es valorarà que el contingut i el disseny de les formacions que
s’impartiran sigui atractiu i innovador, amb exemples reals per tal que les
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persones participants puguin assolir de manera clara i comprensible els
coneixements que rebin.
Es valorarà la realització d’una avaluació continuada de l’alumne que
valori l’assoliment dels coneixements obtinguts, ja sigui mitjançant
avaluació oral, escrita o pràctica.
-

Coherència i uniformitat dels mòduls formatius: fins a 10 punts.
Es valorarà que hi hagi uniformitat entre la planificació i el contingut i
disseny dels mòduls formatius, i una coherència de continguts entre la
finalització de cada mòdul i l’inici del següent.
Tanmateix, alguns mòduls poden tenir una càrrega d’hores més elevada
per aconseguir l’assoliment de conceptes, atesa la importància de la
matèria.

-

Ús de noves tecnologies en els mòduls formatius: fins a 10 punts.
Es valorarà que les sessions dels mòduls formatius s’imparteixin
incorporant l’ús de noves tecnologies (gravació dels participants i
avaluació posterior, qüestionaris d’avaluació on-line i sincrònics,
plataforma on-line de suport i seguiment de la formació)

-

Incorporació de l’economia social i l’emprenedoria col·lectiva: fins a 9
punts
Es valorarà la incorporació de l’emprenedoria col·lectiva i l’economia
social i cooperativa en el conjunt del contingut formatiu (temari, disseny
d’activitats, exercicis, valors...), com a opció de constitució empresarial
d’èxit, persistència, resiliència al mercat i pels seus valors socials,
econòmics i de sostenibilitat associats.
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9.- CRITERIS DE SOLVÈNCIA:
Per als lots 1 a 5, els formadors hauran d’haver impartit un mínim d’un curs de
formació en d’autoocupació i cultura emprenedora en els darrers 3 anys.
Per al lot 6, els formadors hauran d’haver impartit un mínim d’un curs de formació
en elaboració i comercialització de cervesa artesana en els darrers 3 anys. Per al
lot 7, els formadors hauran d’haver impartit un mínim d’un curs de formació en
videoart i disseny de videojocs en els darrers 3 anys.
Aquesta experiència s’acreditarà mitjançant l’aportació del perfil curricular dels
formadors i certificats de bona execució.
10.- PENALITATS
Forma part de l’objecte del contracte la motivació i vetllar per la finalització de la
formació del màxim nombre d’alumnes. Per aquest motiu, es considera fonamental
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corresponsabilitzar a l’adjudicatari en la consecució d’aquest objectiu, establint el
següent barem de penalitats:
- Si l’acció formativa és finalitzada per més d'un 85% dels alumnes inscrits a
l’inici, l’empresa licitadora percebrà el 100% de l’import pel que ha licitat.
- Si l’acció formativa és finalitzada per més d'un 60% i fins al 85% dels alumnes
inscrits a l’inici, l’empresa licitadora percebrà el 95% de l’import pel que ha licitat.
- Si l’acció formativa és finalitzada per més d'un 50% i fins al 60% dels alumnes
inscrits a l’inici, l’empresa licitadora percebrà el 90% de l’import pel que ha licitat.
- Si l’acció formativa és finalitzada fins al 50% dels alumnes inscrits a l’inici,
l’empresa licitadora percebrà el 75% de l’import pel que ha licitat.
11.- MODIFICACIONS
No es preveuen, excepte les condicions especificades a la “Resolución de 5 de
octubre de 2020 de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local por la
que se adoptan medidas para hacer frente al impacto de la crisis sanitaria
provocada por el COVID-19 en la ejecución de los proyectos financiados por la
convocatoria de ayudas del Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo
Social Europeo (ayudas EMP-POEJ), destinadas a la financiación de proyectos de
empleo, autoempleo y emprendimiento colectivo, dirigidos a afrontar el reto
demográfico en los municipios de menor población.”
12.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE
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Àlex Grau Orts
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