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INFORME TÈCNIC D’ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE OBERT ORDINARI DE SERVEIS 

 

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. 

 

DESCRIPCIÓ DE LES CONDICIONS DE LICITACIÓ 

 

1. 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 

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 Alumnat Famílies 

Àmbit Tema sobre el què preguntar Pri Sec Pri Sec Pri Sec  

Educació 
segle XXI 

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

       

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...) 
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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 

360 

       

Entorns 
Escolars 

Opinió sobre els entorns escolars i 

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 

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. 

 

2. 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). 
 

3. TEMPORALITZACIÓ. TERMINI DE LLIURAMENT 
 

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 

 
 
4. 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 
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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 
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.  

 
5. EMPRESES QUE HAN PRESENTAT OFERTES 
 

- PENINSULA CORPORATE INNOVATION 
 
6. DATA DE PUBLICACIÓ D EL’OFERTA AL PERFIL DEL CONTRACTANT 18 de Novembre 
de 2021 
 

7. OFERTES PRESENTADES 
 

- Península Corporate Innovation 
 
                                        OFERTA                            I.V.A (21%)                Oferta+IVA 
 

PENÍNSULA CI   9.700,00  €  2.037,00  € 11.737,00 € 

 
 

8.  VALORACIÓ DELS ASPECTES ADDICIONALS 
 

- Valoració Equip Tècnic. 
Qualitat de l’Equip tècnic responsable del projecte 
 

- Valoració Memòria Tècnica. 
Qualitat de la Memòria tècnica 

 
 

Nom de l’empresa:    PENINSULA CORPORATE INNOVATION 

Valoració Equip Tècnic 10 punts 

Valoració Memòria Tècnica 5 punts 

Oferta Econòmica 9.700,00  €  (sense  IVA). Total   70 punts 

Valoració Total 85  punts 

 
 
 

 
1. Atesa la disponibilitat de fons per atendre la despesa en el pressupost general dels exercicis 

2021 i 2022. 
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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 Obert Simplificat 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 Obert Simplificat amb l’existència d’una  Mesa de 
Contractació que examinarà aquest Informe Tècnic i prendrà les decisions 
oportunes al respecte, d’acord amb l'establert a  l’art. 9/2017, de 8 de 
novembre, de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

 
 

2. Ateses les bases d’execució del pressupost general de 2021. 

 

En base a tot l’anterior, PROPOSO : 

 
PRIMER.- APROVAR L’ADJUDICACIÓ a l’Empresa PENINSULA CORPORATE INNOVATION 

del contracte 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 amb data de finalització el 15 de març 

de 2022. 

 
 
Per un valor del servei de 

 
- Import sense IVA:     9.700,00  € (sense IVA) 
- IVA (21%) :       2.037,00 € 

- Valor Total:               11.737,00 € (IVA inclòs)  
 

SEGON.- AUTORITZAR I DISPOSAR LA DESPESA corresponent a càrrec dels 
pressupostos generals dels exercicis 2021 i 2022.   

 

Viladecans, 29 de novembre de 2021 
 
 
 
 
 
        Joan Bassolas Ferran 
        gerent 
        Fundació Ciutat de Viladecans 
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