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INFORME PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE MENOR DE SERVEIS 

 
 

 

Atenent allò establert a l’article 172 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre pel 
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals i a l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
s’emet el present informe. 

 
ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ 

 
Antecedents. El passat 29 de març es va publicar en el Perfil del Contractant de la 
Fundació Ciutat de Viladecans el Plec de Clàusules tècniques de la licitació d’una 
contractació d’un servei d’assessorament per a la reconceptualització i redisseny dels 
espais d’aprenentatge de forma alineada a la millora metodològica emmarcada en el 
projecte educatiu de cada centre, 
 

2. Objecte del contracte . 

 
El Contracte té com a objecte principal re-conceptualitzar i co-dissenyar, l’organització 

i l’estructura (arquitectura interior i disseny) de models d’aula, els sub-espais que les 

configuren i els recursos que les omplen, posant especial atenció en la integració 

didàctica i invisible de les TIC. A més, es pretén establir les condicions, les dinàmiques i 

les metodologies que han d’inspirar i guiar la pràctica educativa en aquests nous models 

d’aula per fer el màxim d’eficient i satisfactori el procés d’aprenentatge i avançar en el 

context d’innovació didàctica amb que es troben els/les docents a les escoles. I tot fet 

mitjançant una metodologia participativa on tota la Comunitat Educativa pugui 

participar. 

 

És així com es planteja l’objecte d’aquest contracte. La prestació d’un assessorament 

participatiu amb les escoles , fet des d’una triple dimensió: 

- Ambiental. 

- Pedagògic. 

- Digital 

 

Que acabi en la plasmació d’un projecte per a cada escola adaptat al seu projecte 

pedagògic de implementació de nous espais per a nous usos i noves metodologies 

pedagògiques en la línia del que es coneix com Projectes SmartClassroom 

 

 

ASSUMPTE: CONTRACTACIÓ D’UN SERVEI D’ASSESSORAMENT PER A LA 

RECONCEPTUALITZACIÓ I REDISSENY DELS ESPAIS D’APRENENTATGE DE FORMA 

ALINEADA A LA MILLORA METODOLÒGICA EMMARCADA EN EL PROJECTE EDUCATIU 

DE CADA CENTRE  

 

IMPORT: 13.200 euros € (IVA NO inclòs). 
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Aspectes generals 

 

Aquest projecte ha d’abastar a totes les Escoles Públiques de Primària de la ciutat de 

Viladecans. 

Escola Pau Casals. 

Escola Dr. Trueta. 

Escola Àngela Roca. 

Escola El Garrofer. 

Escola Mediterrània. 

Escola Miquel Marti i Pol. 

Escola Germans Amat Targa. 

Escola Montserratina. 

Escola Marta Mata. 

Escola Can Palmer. 

Escola Enxaneta 

 
3. Pressupost de licitació: 13.200,00 euros € (IVA exclòs). 

 

4. Termini d’execució: de l’1 de maig de 2019 fins el 30 de juny del 2020 
 

5. Empreses que han presentat ofertes després de la publicació de la licitació: 

 
- Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya 

 

 
6. Data de publicació de l’oferta  29/03/2019 a les 14:45 

 

 
7. Ofertes presentades: 

 
 

OFERTA I.V.A (21%) Oferta + IVA 

Fundació per a 
la Universitat 
Oberta de 
Catalunya 

13.200,00   Euros 2.772,00 euros 15.952,00 euros 

 
 

8. A continuació es fa la valoració tècnica per a cada oferta presentada que s’ha fet tenint 
en compte els següents criteris: 

 
-> Les característiques tècniques de la proposta 
-> L’equip de treball. 

 
En les taules també s’inclou la valoració econòmica. Al final de les valoracions, s’afegeix una 
puntuació global, amb un resum de les puntuacions. 
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9. Valoracions 
 
 

Nom de l’empresa: Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya 
Les 
característiques 
tècniques de la 
proposta 

La proposta és totalment idònia per dur a terme el Servei. Destaca la 
metodologia participativa que permetrà obtenir resultats adaptats a les 
diferents tipologies dels centres 
 

L’equip de 
treball. 

Està format per tres professionals contrastats en el món acadèmic i en 
una recent experiència en un projecte de recerca finançat per la 
Fundació La Caixa sobre el tema 

Observacions  

Oferta 
econòmica 

13.200,00 euros (sense IVA). Total: 0 punts 

Valoració total 30 punts 

 

 
 

10. Es fa constar que no s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les 
regles generals de contractació i que el contractista no ha subscrit més contractes 
menors que individualment o conjuntament superin el topall màxim establert per als 
contractes menors de serveis (15.000,00 euros IVA exclòs). 

 
11. Atesa la disponibilitat de fons per atendre la despesa en el pressupost general de 
l’exercici 2019, vist l’acord pres en la Reunió de la Comissió de Seguiment del Contracte 
Programa de la Fundació i l’Ajuntament de Viladecans del 9 d’abril de 2019 d’ampliar el 
pressupost de la Fundació en la partida destinada a Projectes Educatius, punt 5 dell 
Contracte programa. 

 

 
FONAMENTS DE DRET 

 
1. Els articles 1, 28 i 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic (LCSP), per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 

2. La naturalesa jurídica del contracte que es pretén adjudicar és la de contracte 

administratiu de serveis d’acord amb allò establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 
3. Donada la quantia del valor estimat d’aquest contracte, es pot  tramitar 
l’expedient com a contracte menor, d’acord amb l'establert a l’art. 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

131.3 de la Llei 

4. Ateses les bases d’execució del pressupost general de 2019. 
 

En base a tot l’anterior, PROPOSO : 
 

PRIMER.- APROVAR L’ADJUDICACIÓ del contracte menor de prestació del servi de 

contractació d’un servei d’assessorament per a la reconceptualització i redisseny dels 
espais d’aprenentatge de forma alineada a la millora metodològica emmarcada en el 
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projecte educatiu de cada centre a favor de FUNDACIÓ PER A LA UNIVERSITAT OBERTA 
DE CATALUNYA 

 
- Import sense IVA: 13.200,00 € (sense IVA) 
- IVA (21%) :   2.772,00 € 
- Valor Total:              15.972,00 € (IVA inclòs)  

 

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa corresponent a càrrec del 
pressupost general de l’exercici 2019.   

 

 
 
 

Viladecans, 17 d’abril de 2019 
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