Plec de Clàusules
Tècniques
Objecte del contracte: contractació del servei d’elaboració i

aplicació d’una enquesta que aporti informació per nodrir els

Contractació
Administrativa

Indicadors d’educació definits en el marc de Projecte On
Board i obtenir una visió general del que pensen els agents
educatius: docents, famílies i alumnes de la política
educativa i dels serveis educatius que presta l’Ajuntament de
Viladecans.
Número d’expedient:

Codi CPV:

03/FCV/2021

73110000-6

Tipus de contracte: SERVEIS

Procediment: Sense Publicitat
Tramitació: Ordinària

Valor Estimat del Contracte:
9.700,00 €

Termini d’execució:

Pressupost de Licitació:
9.700,00 €

Pròrroga: No

Promotor:

Departament gestor:

Fundació Ciutat de Viladecans

Gerència.
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31 de març de 2022

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES QUE HAURÀ DE REGIR EL CONTRACTE
ADMINISTRATIU DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ELABORACIÓ I
APLICACIÓ D’UNA ENQUESTA QUE APORTI INFORMACIÓ PER NODRIR ELS
INDICADORS D’EDUCACIÓ DEFINITS EN EL MARC DE PROJECTE ON BOARD
I OBTENIR UNA VISIÓ GENERAL DEL QUE PENSEN ELS AGENTS EDUCATIUS:
DOCENTS, FAMÍLIES I ALUMNES DE LA POLÍTICA EDUCATIVA I DELS
SERVEIS EDUCATIUS QUE PRESTA L’AJUNTAMENT DE VILADECANS.

1. ANTECEDENTS I SITUACIÓ DE PARTIDA,
En la implementació de la proposta de Millora de la Xarxa d’Innovació Educativa de Viladecans
en el projecte Europeu On Board es va decidir elaborar una bateria d’Indicadors que ens
ajudessin a mesurar l’estat i l’evolució de la Xarxa d’Innovació Educativa.
En el Projecte del Comitè de Direcció d’Innovació Educativa de Millora de la Xarxa d’Innovació
Educativa també es va decidir, en el mateix context, que seria convenient dotar-nos d’una
bateria d’indicadors de l’estat de l’educació.
Un cop definida la bateria d’indicadors a partir de tres sessions de treball d’un equip
multidisciplinar format per persones de tots els àmbits de l’administració local que tenen a
veure amb el fet educatiu que va finalitzar el juliol del 2020 es va veure la necessitat de
dissenyar una gran enquesta que ens permetés saber l’estat real d’opinió de l’educació a la
nostra ciutat a partir de la recollida de dades a tots els agents de la Comunitat Educativa:
docents, alumnes i famílies.
Cal doncs satisfer aquesta necessitat. Cal elaborar una enquesta que ha de cobrir els tres
àmbits definits en la definició dels indicadors:
L’èxit escolar.
L’educació 360
La visió de l’educació al segle XXI
I fer-ho per obtenir l’opinió dels segments involucrats:
Equips directius
Cos docent
Alumnat
Famílies

2. OBJECTE DEL CONTRACTE.
L´objecte del contracte és la contractació del servei d’elaboració i aplicació d’una enquesta
que aporti informació per nodrir els indicadors d’educació definits en el marc de projecte on
board i obtenir una visió general del que pensen els agents educatius: docents, famílies i
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alumnes de la política educativa i dels serveis educatius que presta l’ajuntament de
Viladecans.
CPV: 73110000-6 Projecte d’Investigació
En l’apartat anterior s’ha descrit el motiu de l’enquesta, els àmbits i els segments on aplicar-la.
Tot seguit us mostrem una taula on hi ha descrits els ítems que s’han d’estudiar relacionats en cada
segment

Equip Dir Docents
Àmbit

Tema sobre el què preguntar

Pri

Educació
segle XXI

Utilització de Smart Classroom: % de
docents + mitjana d’utilització per cicles.

Alumnat

Sec Pri Sec Pri Sec

Grau de satisfacció de Smart Classroom
Grau de satisfacció participant de
projectes STEM per mesurar l’efectivitat
del servei.
% d’alumnat que participa en projectes
d’innovació de cada centre
Grau de satisfacció EN projectes de
personalització de l’aprenentatge
(òrbita, Mart XXI)
Grau de satisfacció dels docents en el suport
rebut en projectes d’innovació en
general(formacions, acompanyament...)
Èxit
Escolar

Valoració del Pla individualitzat de centre.
Avaluació dels projectes inclosos en el Pla
individualitzat de
Grau de satisfacció en el projecte de
prevenció d’absentisme
Grau de satisfacció en programes de
segona oportunitat.

Educació
360

Valoració de les propostes d’Educació

Entorns
Escolars

Opinió sobre els entorns escolars i

360
possibilitats de millora

A més d’aquestes enquestes tematitzades, també es demana passar una enquesta a 500
famílies destinada a obtenir una visió global sobre l’educació, destinant els recursos suﬁcients
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Famílies

per a obtenir una radiograﬁa representativa que ha de poder servir per estudiar cada barri de
la ciutat.
L’elaboració d’aquesta enquesta s’haurà de fer de manera conjunta amb l’equip d’educació
de l’Ajuntament de Viladecans.

3. CONDICIONS ECONÒMIQUES
Aquest pressupost és el límit màxim de despesa ( IVA inclòs) que, en virtut d´aquest contracte,
pot comprometre l´òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim que poden oferir les
empreses que concorrin a la licitació d´aquest contracte.
L´import de la despesa màxima serà de 9.700,00 euros (21% IVA exclòs).

4. TEMPORALITZACIÓ. TERMINI D ELLIURAMENT
Es pretén formalitzar el contracte el proper 25 de novembre.
Novembre-Desembre 2021 : Elaboració de les diferents enquestes classificades pels segments
involucrats.
Gener-Febrer 2022. Passar l’enquesta i recollir les respostes.
Fabrer-Març 2022. Analitzar resultats i elaborar els Informes de Conclusió

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I CONFIDENCIALITAT:
Els treballs realitzats en el marc d’aquest contracte seran explotats per la Fundació Ciutat de
Viladecans i subsidiàriament per l´Ajuntament de Viladecans de qui en depèn. L’adjudicatari
haurà de sol·licitar el consentiment exprés de la Fundació Ciutat de Viladecans i
subsidiàriament per l´Ajuntament de Viladecans de qui en depèn per tal de poder-los utilitzar.
L’adjudicatari restarà obligat a guardar secret de les dades o informació que per raó d’aquest
contracte en tingui accés. Aquest deure s´haurà de mantenir fins i tot després de finalitzar i
extingir-se aquest contracte.
Tots els documents i resultats dels treballs realitzats seran propietat de la Fundació Ciutat de
Viladecans i subsidiàriament de l´Ajuntament de Viladecans de qui en depèn, podent realitzar
aquest la reproducció total o parcial, distribució, divulgació, comunicació pública i utilització
que consideri oportuna.

6. TERMINI D’EXECUCIÓ
La durada del contracte serà fins a la finalització dels treballs aquí relacionats i la seva valoració
per part del contractista que s’espera sigui en el moment de presentar l’últim informe
corresponent a l’anàlisi i resultats de les enquestes com a màxim el 15 de març de 2022.
Tanmateix, hi haurà una reunió d’avaluació de la tasca realitzada poc abans de la finalització
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del servei amb informe corresponent on es donarà conformitat a la tasca realitzada. Un cop
es rebi la conformitat per part de la persona responsable del present contracte, es podrà
emetre la factura final a la Fundació Ciutat de Viladecans.

7. PRÒRROGA
En aquesta licitació no es contempla la possibilitat de pròrroga.

8. CRITERIS DE VALORACIÓ
A.- Millora del pressupost de licitació.

70 punts

El preu de licitació és únic i el que compta en aquest apartat, per fer-ne la valoració és el preu unitari,
independentment del cost de la quantitat sol·licitada. L’oferta que presenti el preu més baix obtindrà la
màxima puntuació. La resta d’ofertes seran valorades de forma proporcional de conformitat amb la
següent fórmula:
Punts oferta =

(Millor oferta * 70 )
(Oferta valorada)

Criteris per determinar que una oferta es pot considerar anormalment baixa o desproporcionda.
Podran ser desestimades per baixa temerària les ofertes l'import de les quals sigui igual o
inferior al 85% de la mitjana aritmètica dels imports de totes les ofertes presentades i
acceptades. Quan es presumeixi fonamentadament que una proposició no podrà ser
acomplerta normalment com a conseqüència de baixes desproporcionades o temeràries,
s’haurà de justificar mitjançant un estudi econòmic-financer de la viabilitat de l’oferta. Sense
aquest estudi detallat la proposta serà automàticament exclosa.
B.- VALORACIÓ D´ASPECTES ADDICIONALS

30 punts

B.1 Valoració equip tècnic...................................................................................... 10 punts
B.2 Valoració Memòria Tècnica...........,................................................................ 20 punts
En aquest apartat es valoraran aquelles millores que afecten més directament al funcionament,
la garantia, la seguretat, el manteniment i la versatilitat de la tauleta i o portàtil.
Les ofertes presentades podran obtenir un màxim de 100 punts.

9. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER A LA PRESENTACIÓ D’OFERTES
•
•
•
•

Presentació de l´oferta econòmica.
Currículums Vitaes dels professionals per aquest projecte.
Memòria tècnica descriptiva del projecte.
Una relació dels principals serveis o treballs realitzats, d’igual o similars característiques
que els que constitueixen l’objecte del contracte.
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10. TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES
Les ofertes s’han de presentar per mail al mail jbassolasf@fundacioviladecans.cat fins
al dia 23 de novembre a les 15.00 h
11. PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA.
Per fer front a aquesta despesa, es disposa de consignació pressupostària suficient.

12. PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE.
Joan Bassolas
Gerent
Fundació Ciutat de Viladecans
C/ de l’Antiga Riera, 8
08840 Viladecans

Viladecans, novembre de 2021.
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