Ajuntament de L Hospitalet
INFORME JUSTIFICATIU PER LA CONTRACTACIO DEL SERVEI DE MILLORA DEL
CONEIXEMENT DE LA LLENGUA ANGLESA DE L'ALUMNAT DELS CENTRES
EDUCATIUS DE SECUNDARA DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

Gontracte reservat: NO

Lots:

NO
Exp....l2O17

Area de Benestar i Drets Socials
Servei d'Educaci6..
Nfm. RC...........

1. Antecedents.
Per tal de donar compliment als objectius estratdgics recollits en el PAM 2016-2019, en
concret I'objectiu estratdgic 1.3.2. "Desenvolupar accions encaminades a millorar les
competdncies, la capacitaci6 i les oportunitats d'dxit dels estudiants

L'Ajuntament de I'Hospitalet de Llobregat signi un conveni de col'laboraci6 amb el
Departament d'Ensenyament en data 6 de juny 2017 el qual es concreten els termes de
col.laboraci6 entre les dues institucions per a la realitzaci6 d'un Programa de millora del
coneixement de la llengua anglesa de I'alumnat d'ESO dels centres educatius de la ciutat
2. Obiecte.
L'objecte 6s la contractaci6 del servei d'un minim de tretze auxiliars de conversa per
millorar el nivell de les competdncies comunicatives i lingUistiques en llengua anglesa de
I'alumnat d'ESO als centres de secundiria de la ciutat i potenciar I' intercanvi d'accions i
de bones prdctiques a nivell de ciutat.
En la linia d'acompanyament a I'escolaritat obligatdria, els objectius del servei s6n els
segUents:

o
r

a travEs del programa

d'auxiliars de conversa en llengua anglesa els
resultats d'dxit en la graduaci6 d'ESO.
Millorar el nivell de les competdncies comunicatives i lingUistiques en llengua anglesa
de I'alumnat que finalitza I'ESO.
Potenciar

.
o
a

lmpulsar

la continuitat de

I'aprenentatge

de la llengua anglesa m6s enllA de

I'ensenyament obligatori.
Facilitar suport lingUistic al professorat del centre en la seva funci6 docent.
Crear una xarxa d'intercanvi que reculli les bones prictiques, en llengua anglesa, dels
centres educatius i dels diferents equipaments municipals.
Donar resposta a les necessitats del mercat laboral, especialment en els Ambits
emergents a la ciutat: hoteleria, restauraci6, sanitiria i empreses innovadores, on el
coneixement de I'anglds 6s fonamental.

3. Justificaci6 de la necessitat i idonei'tat del contracte.
Per tal de desenvolupar el servei i assolir els objectius fixats, es requereixen les condicions
segUents:

o

Perfil ifuncions dels auxiliars de conversa
Persones majors d'edat nadius de paisos de parla anglesa amb titulaci6 superior.
Per cada grup/classe, haurd de donar suport als docents, sota la coordinaci6 i supervisi6
deltutor. En cap cas impartird docencia.
Realitzard, entre d'altres, les tasques segUents:
Reforgar les habilitats orals de I'alumnat en llengua anglesa.
Proporcionar un model de correcci6 fondtica i gramatical en llengua anglesa.
Realitzar prictiques especifiques de conversa.
Col'laborar amb el professorat en la planificaci6 de les activitats del projecte i
donar suport lingUistic.
Fomentar la motivaci6 i I' interds de I'alumnat per la llengua i cultura del pais
d'origen aixl com del conjunt de paisos de la mateixa parla.
Col'laborar en les activitats i els projectes internacionals en el quals participi el
centre.
Ajudar I'alumnat a realitzar tasques encaminades a millorar la llengua oral.
Realitzar tasques de coordinaci6 i suport lingUistic al professorat del centre.
Altres tasques de reforg i difusi6 relacionades amb I'aprenentatge de la llengua
anglesa que s'acordi amb els centres educatius i amb el Servei d'Educaci6 de
l'Ajuntament.
Contribuir a la creaci6 d'una xarxa d'intercanvi de bones prdctiques, en llengua
anglesa, dels centres educatius i dels diferents equipaments municipals.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

L'Ajuntament i en concret la Regidoria d'Educaci6 no disposa de personal per portar a terme
les tasques que es requereixen per I'assoliment del servei.
Per la naturalesa de les prestacions no 6s possible entendre aquestes com una realitzaci6 i
aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma
independent. A m6s caldria exigir una coordinaci6 i planificaci6 global dels treballs per a una
correcte execuci6 de I'objecte del contracte que resulta desproporcionada per a les finalitats
d'interds p0blic que es persegueixen en I'execuci6 d'aquest, fet pel qual permet concloure
que les prestacions no poden ser executades de forma independent sense menyscabar la

correcta execucl6 dels treballs i una correcta assignaci6 dels recursos priblics proporcionals
a la finalitat requerida.

4.Pressupost del contracte.

El cdlcul del pressupost del contracte s'ha establert a partir del cAlcul de I'esforg que
suposard la realitzaci6 de les tasques per a la prestaci6 dels serveis objecte del contracte
d'acord amb el conveni col.lectiu aplicable.
Per al cdlcul del seu cost s'ha tingut en consideraci6 el conveni col.lectiu del lleure educatiu
socioeducatiu de Catalunya.

el pressupost adequat i suficient per fer front a

Indiquem el compromis de destinar
despesa del contracte

i

i

la

Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de I'objecte del contracte, i els
preus consignats porten implicits tots els conceptes previstos en el Plec de cldusules
administratives generals, i aniri amb cArrec als pressupostos corresponents:i lales partida/es
segUenUs:

lmport net

o/o

2018

192.140,05

IVA
Exe
mot

2019

140.902,70

Any

lmport
IVA

lmport total

0

192.140,05

0

140.902,70

Exe
mot
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TOTAL

333.042,75
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333.042,75

6.Valor estimat del contracte.
El valor estimat (VE) a efectes de determinar el procediment d'adjudicaci6 i la publicitat, 6s
de 570.015,47 €, considerant les possibles modificacions i sense incloure I'lmpost sobre el
Valor Afegit.

Any

2018
2019
2020

VE prestaci6

192.140,05
140.902,70

VE

VE

eventuals
altres
prdrrogues
conceptes

0

96.070.02
140.902,70

VE
Modificacions
amb increment
De cost

0
0
0

Total

0
0
0

SUMA

192.140,05
236.972.72
140.902,70
570.015,47

7. Pagament de factures.

El pagament de les factures es realitzari mensualment, d'acord amb el calendari de
pagaments previst per I'Ajuntament i previa comprovaci6 i supervisi6 de les prestacions
realitzades. Sens perjudici de la quantitat a satisfer que resulti en cas de demora o
endarreriment de les prestacions pactades.
8. Termini d'execucio.
Eltermini de realitzaci6 del servei serd el segUent:
Curs 201712018, 15 setmanes. Data d'inici prevista el 26 de febrer a 8 de juny de 2018.
Curs 201812019, 37 setmanes. Dates previstes del 17 de setembre 2018 a 2 de juny de
2019.
L'adjudicatari adaptari el calendari de festius del servei, en el marc del periode de
contractaci6, a I' establert en el calendari escolar del centre.

.
.

Es podrd prorrogar, durant el curs 201912020. El periode de prorroga serA de 37 setmanes
per curs. Total de 37 setmanes .

9. Procediment d'adjudicaci6.

Considerant l'import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueixi el seu
objecte, es considera que el m6s adient es adjudicar aquest contracte mitjangant un
procediment obert, d'acord amb el que preveu el Reial Decret Legislatiu 312011, de 14 de
novembre pel qual s'aprova elText ref6s de la Lleide contractes del sector p0blic.

10. Gondicions de solvdncia Gcnica, econdmica i financera de les empreses.

Els licitadors han d'acreditar la solvdncia econdmica i financera i tdcnica i professional
mlnima segUents:

a) solvdncia econdmica i financera: La xifra anual de negocis, en I'imbit de I'objecte
d;aquest contracte, durant els tres 0ltims anys ha de tenir un valor minim de 100.000,00
euros. En el cas que la data de creaci6 o d'inici de les activitats de I'empresa licitadora sigui
inferior a tres anys, el requeriment es podrA referir al periode d'activitat. En el cas que
aquesta data sigui inferior a un any, el requeriment podrd ser proporcional.
b) Solvdncia tdcnica o professional:

-

L'import anual, sense incloure els impostos, que el licitador ha dlacreditar com a executat
durant I'any de superior execuci6 en el decurs dels Ultims cinc anys en serveis de
naturalesa igual o similar que els que constitueixen I'objecte d'aquest contracte ha de ser
com a minim de 100.000,00 euros.
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corresponddncia entre els serveis executats pel licitador i els que
constitueixen I'objecte del contracte 6s la pertinenga al mateix subgrup de classificaci6, si
el contracte esti enquadrat en algun dels que estableix el RGCAP i, en cas contrari la
igualtat entre els dos primers digits dels respectius codis CPV.
El personal responsable de I'execuci6 del contracte han de ser persones majors d'edat
nadius de paisos de parla anglesa amb titulaci6 superior de grau universitari.
L'empresa ha de presentar una declaraci6 indicant les instal'lacions, material i equip
tdcnic del que es disposard per la execuci6 del contracte.
Compromis d'adscripci6 dels mitjans personals i materials que, en el seu cas, exigeixi el
plec de condicions tdcniques, d'a@rd amb I'art. 64.2 del TRLCSP.

El criteri de

-

No obstant el que s'ha dit als apartats anteriors, no poden conc6rrer a la present licitaci6 les
empreses que hagin participat en I'elaboraci6 de les especificacions tdcniques relatives a
aquest contracte o hagin assessorat o participat en alguna altra manera en la preparacio del
procediment de contractaci6 si, aquesta participaci6, pogu6s provocar restriccions a la lliure
concurrdncia, frau en la competdncia o suposar un tractament de privilegi en relaci6 a la
resta de les empreses licitadores.

11. Revisi6 de preus.
L'adjudicatari no t6 dret a revisi6 de preus, ateses les caracteristiques del present contracte.
12. Gondicions especials d'execuci6.

En aquest contracte s'estableixen les segUents condicions especials d'execuci6:
Els licitadors, contractistes o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades
d'aquest contracte p0blic no poden realitzar operacions financeres en paradisos fiscals segons la llista de paisos elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o,
enbl seu defecte, per I'Estat espanyol o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en
els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra
la Hisenda P0blica.
I 3.

Criteris d'adjudicaci6.

Les empreses licitadores hauran de presentar un pla de treball que contempli cada un dels
apartats recollits en aquets plecs de condicions tdcniques.
Es valoraran els apartats segUents:

Criteris avaluables per iudici de va1or............... fins a 30 punts

o

Proposta d'indicadors de seguiment iavaluaci6
del seruei fins a .............
o Indicadors qualitatius, fins a.......... 3 punts
o Indicadors quantitatius,fins a......... 2punt

.. 5 punts

5

Proposta de creaci6 xarxa d'intercanvi, fins a .............
10 punts
Pla de treball detallat per a la configuraci6 d'una xarxa entre els diferents centres
participants en el programa i altres equipaments municipals que pugui facilitar activitats
conjuntes a nivell de ciutat que ajudin a la promoci6 de la llengua'anglesa.

a..............

Pla de reforg en horari no lectiu , fins
10 punts
Reforg destinat a I'alumnat que ho requereixi per I'assoliment dels objectius del curs.
Es valorard que el pla reculli com a minim els elements segUents: una proposta de
nombre mixim d'alumnes per grup, et sistema de coordinaii6 amb els iutors de I'alumnat,
la comunicaci6 periddica sobre el progr6s de l'alumnat en I'assoliment d'objectius i la
valoraci6 final de resultats .

o

Pla de substitucions per cobrir incidincies de baixes i absincies
Es valorari amb 5 punts I'aportaci6 d'un pla on es detallide manera diferenciada el
circuil de comunicaci6 a I'Ajuntament i al centre educatiu i, el sistema itemps de
cobertura de:
Les absdncies programades
Les absdncies imprevistes

o
o

o

Horari i dotaci6 d'auxilians fins

o

o

a

. 30 punts

Oferta d'hores per sobre de les 331,50 h/setmanals de servei estipulades
aquest plecs de condicions fins a 15 punts amb el detall segUent:
. Oferta entre 1 i S hores m€s.......
S punts
. Oferta de m6s de 5 fins a 10 hores
10 punts
. Oferta de m6s de 10 hores
15 punts
Dotaci6 d'auxiliars per sobre del mlnim de
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establert en aquests plecs de

condicions fins a iS punts amb eldetall segUent.
Dotaci6 d'un auxiliar
..... b punts
Dotaci6 de dos auxiliars
10 punts
Dotaci6 de m6s de dos auxiliars m6s.......... 1S punts

.
.
.

m6s.........
m6s.........

o

Proposta econdmica fins a
40 punts
La f6rmula per calcular la puntuaci6 obtinguda per cada licitador seri la seggent,
tenint en
compte que s'assignari 0 punts al preu de licitacio
P=PBx(BM/BO)
On P 6s la puntuaci6 atribulda per I'oferta econdmica.
PB 6s la puntuaci6 mixima deltipus de servei.
BM 6s la baixa m6s alta que sigui admesa.
BO 6s la baixa de I'oferta que es valora.
6

a

14. Garanties.
El licitador seleccionat per a I'adjudicaci6 del contracte estA obligat a constituir una garantia definitiva
consistent en el 5 per 100 de I'import d'adjudicaci6, IVA exclds, dins del termini de 10 dies hdbils a
comptar del segUent a[ de la recepci6 del requeriment.

Si el licitador seleccionat per a I'adjudicaci6 s'ha acollit a la modalitat de constituci6 de la garantia
definitiva mitjangant retenci6 del preu, I'import total d'aquesta serd retingut del primer o 0nic
abonament del Contracte. Si el primer abonament no 6s suficient per cobrir la totalitat de la garantia
definitiva el que resti pendent de la garantia es retindri del preu en el segUent abonament i aixi
successivament fins cobrir la totalitat de la garantia definitiva.

La garantia que no es faci mitjangant la modalitat de retenci6 en preu, ha de constituir-se a la
TreJoreria General de la corpoiaci6 municipal, en metAl'lic, en valors priblics o privats legalment
admissibles, mitjangant aval bancari o per contracte d'asseguranga dg cauci6. L'acreditaci6 de la
seva constituci6 podrdrfer-se per mitjans electrdnics, informitics o telemdtics.
15. Termini de garantia.
En el present contracte no es fixa termini de garantia atesa la seva naturalesa i caracteristiques'

16. Subcontractaci6.
En el present contracte resta prohibida la subcontractaci6'

17. Cessi6 del contracte.
En el present contracte resta prohibida la cessi6.
18. Rigim especific de Penalitats.
El contractista resta subjecie a les responsabilitats i sancions establertes en el Plec de cliusules
administratives generals.

A part de les establertes a I 'esmentat Plec, constitueixen
a) Faltes molt greus:
- L'incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec.
- L'incompliment o complim6nt defectu6s de les obligacions i/o condicions d'execuci6 del contracte
establertes en aquest plec i en el plec de condicions tdcniques, quan produeixi un perjudici molt
greu i no doni lloc a la resoluci6 del contracte.
IL'incompliment de les prescripcions sobre senyalitzaci6 i seguretat de tercers en les prestacions.
- L'incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenci6
de riscos laborals.
- Les actuacions que, per acci6 o omissi6, generen riscos greus sobre el medi ambient d'acord
amb la legislaci6 vigent.
b)' Faltes greus:
- L,incdmpliment o compliment defectu6s de les obligacions i/o condicions d'execuci6 del contracte
establertes en aquest plec i en el plec de condicions tdcniques, quan no constitueixi falta molt
greu.

- L'incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicaci6 de les prestacions.
- L'incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la normativa
general sobre prevenci6 de riscos laborals.
- L'incompliment de les condicions especials d'execuci6 establertes en aquest plec, quan no se'ls
hi hagi atribuit el caricter d'obligacions contractuals essencials.
c) Faltes lleus:
- L'incompliment o compliment defectu6s de les obligacions i/o condicions d'execuci6 del contracte
establertes en aquest plec i en el plec de condicions tdcniques, quan no constitueixi falta molt greu

o greu.
- L'incompliment de les obligacions de caricter formal o documental exigides en la normativa de
prevenci6 de riscos laborals ique no estiguin tipificades com a greus o molt greus.
Les faltes establertes en aquest plec se subjecten, segons llur tipificaci6, al rdgim de sancions i altres
responsabilitats previst al Plec de cliusules administratives generals.
El termini per a imposar la coresponent penalitat o sanci6 contractual serd de tres mesos
a comptar
des de la data d'incoaci6 del corresponent expedient.

M. Teresa Rasc6n
Cap del Negociat d'Educaci6
Especial, Adults i Post obligatdria

Maria Teresa Sambola
Cap del Servei d'Educaci6

L'Hospitalet de Llobregat, a7 de setembre 2017
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DE MILLORA DEL CONEIXEMENT DE LA LLENGUA ANGKLESA DE L'ALUMNAT
EDUCATIUS DE SECUNDARIA DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
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