MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR CONSISTENT EN
SERVEI PER A LA FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES NOUVINGUDES
1. Tipus de contracte
Contracte de serveis.
2. Objecte del contracte
L’objecte del contracte és la contractació del Servei per a la Formació de les
Persones Adultes Nouvingudes que imparteixi ensenyaments formals o no
formals, especificats en l’oferta formativa dels centres educatius de persones
adultes aprovada per la Conselleria d’Educació i Formació Professional per al
curs 2021-2022.
El Servei inclourà la intervenció d'un professor o d’una professora per a la
formació de les persones adultes nouvingudes residents a Inca, detectades pel
Departament municipal de Serveis Socials i pel CEPA Francesc de Borja Moll
d’Inca.
El personal contractat impartirà cursos per a aquest col·lectiu amb la finalitat de
poder desenvolupar-se dins la societat d’acollida.
Aquesta formació tendrà els objectius següents:
a) Dotar les persones migrades nouvingudes del municipi dels
coneixements bàsics de la llengua castellana per poder desenvolupar-se
dins la societat d’acollida.
b) Facilitar la integració de la població immigrada, com a subjecte de drets i
deures.
c) Promoure la convivència ciutadana, prioritzant els valors democràtics de
solidaritat, tolerància, coneixement mutu i respecte a la diversitat.
d) Proporcionar a les persones interessades la possibilitat d’accedir a
l’obtenció de l’informe d’arrelament.
Per altra banda, l’objecte del contracte no s’ha configurat per evitar l’aplicació
de les regles generals de contractació. En aquest sentit, s’ajusta als requisits
establerts per la normativa vigent per tramitar la contractació menor del Servei.
3. Justificació de la necessitat del contracte
Durant el curs 2020-2021, la Conselleria d’Educació i Formació Professional del
Govern de les Illes Balears va finançar, mitjançant la signatura d’un conveni de
col·laboració amb l’Ajuntament d’Inca en matèria d’educació de persones
adultes, les despeses derivades del desenvolupament de cursos que tenien
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com a objectiu la inserció sociolaboral dels ciutadans, entre altres. La
Conselleria va fer una aportació econòmica de 6.000,00 €.
Com que l’Ajuntament d’Inca només va poder destinar al quantia de 4.421,85 €
a la realització de les activitats previstes, els 1.578,15 € que no s’han pogut
justificar s’utilitzaran per dur a terme les activitats establertes per al curs 20212022.
Per al curs 2021-2022, l’Ajuntament d’Inca té previst signar un nou conveni de
col·laboració amb la Conselleria d’Educció i Formació Professional del Govern
de les Illes Balears amb el mateix objecte; aquesta destina al programa la
quantitat màxima de 4.421,85 €.
Des del Departament de Serveis Socials i des del CEPA Francesc de Borja Moll
d’Inca s’ha detectat la necessitat del col·lectiu de persones nouvingudes de
continuar rebent durant el curs 2021-2022 formació que tengui per objectiu la
seva inserció social i laboral.
L’Ajuntament d’Inca no disposa de personal propi per dur a terme aquesta
formació.
Per tot això, es considera necessària la contractació d’una empresa externa per
dur a terme el Servei.
Per tant, i de conformitat amb el que disposa l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), es considera justificada
la necessitat de contractació del Servei esmentat.

a) Contractació d’un professor o una professora a jornada reduïda de 6
hores setmanals en horari de tarda.
b) Organització del treball en dos grups, dues sessions formatives
setmanals per grup, amb una durada d’1 h 30 minuts cada sessió de
cada grup.
c) Les sessions s’organitzaran al voltant de continguts comunicatius i
responent a les necessitats funcionals quotidianes de l’alumnat
(compres, cerca de feina, expressió d’emocions, malalties, experiències
laborals, activitats quotidianes...). S’han de treballar el present i el
pretèrit perfecte per expressar el passat immediat.
d) La metodologia ha de posar èmfasi en la comunicació i en l’aplicació
funcional i pràctica dels coneixements adquirits a classe. S’estudiarà la
llengua castellana dins un context cultural i comunicatiu. Es treballaran
les quatre destreses comunicatives: escoltar, parlar, llegir i escriure.
e) Els continguts gramaticals i lèxics s’introduiran a partir de la necessitat
de comunicació i d’intercanvi d’informació entre l’alumnat. Posaran en
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4. Especificacions/característiques de la prestació
Atès que es tracta d’un contracte de serveis, les característiques o
especificacions tècniques són les següents:

pràctica els coneixements teòrics mitjançant el treball individual, en
parelles i grupal, afavorint la metodologia comunicativa i basada en les
tasques.
f) Els recursos utilitzats seran la visualització de vídeos, jocs de rol i jocs
en general enfocats sempre en contextos reals. S’ha d’acompanyar
d’algun reforç gramatical.
g) Es podrà utilitzat material extret de pàgines web especialitzades en
llengua castellana per a persones immigrades i d’altre que es consideri
idoni.
h) Abans del dia 15 de juliol de 2022 es presentarà una memòria avaluativa
que inclourà, a més de l’organització dels grups (per dies i horari), els
continguts, la metodologia, la valoració final del Servei i les dades
estadístiques desagregades per sexe següents:
* nombre total de persones usuàries matriculades, de baixa i finals.
* nombre de persones usuàries per grup i per mes.
* nombre de persones d’alta per mes.
* nombre de persones de baixa per grup i motius.
* persones ateses per gènere i grup.
* persones ateses per edat i grup.
* persones ateses per país de naixement i grup.
* tipologia del nucli familiar de l’alumnat i grup.
5. Condicions de la prestació
5.1. Termini d’execució
El termini d’execució d’aquest contracte serà de 8 mesos i s’iniciarà el dia 1 de
novembre de 2021 fins al dia 30 de juny de 2022 (total 8 mesos).

5.3. Termini de garantia
No s’aplica.
5.4. Altres condicions
No n’hi ha.
6. Justificació de la impossibilitat de realitzar el Servei amb mitjans
interns
La plaça de professor o de professora no està prevista a la plantilla orgànica
del pressupost de l’Ajuntament d’Inca de l’exercici de 2021.
7. Justificació del procediment, tramitació i forma d’adjudicació de
l’expedient
7.1. De conformitat amb el que disposa l’article 118 de l’LCSP, el present
contracte es qualifica de contracte menor en funció de la seva quantia, atès que
el seu valor estimat és inferior a 15.000,00 euros, IVA exclòs.
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5.2. Lloc de la prestació
El Servei es prestarà al CEPA Francesc de Borja Moll d’Inca, ubicat al carrer de
Llorenç Maria Duran, núm. 37, bxs. d’Inca.

7.2. Per a l’adjudicació del present contracte, es proposa sol·licitar ofertes a les
següents empreses:
* Estudi 6 Gestió Socioeducativa, SL
CIF: B07526007
Domicili social: c/ de Guillem Massot, núm. 54, bxs. Palma 07003
Telèfon: 971498181
A/e: estudi6@estudi6.com
* Exitim, Educación y Formación, SL
CIF: B01798800
Domicili social: c/ del Pare Bartomeu Pou, núm. 2, 5è 2a. Palma 07003
Telèfon: 627029147
A/e: info@exitim.com
* PROBENS (Associació per a la Promoció del Benestar Social)
CIF: G-60378056
Domicili social: c/ dels Paraires, núm. 2, local 6. Inca 07300
Telèfon: 971505633
A/e: inca@probens.org
Així mateix, es proposa publicar la present licitació a la pàgina web de
l’Ajuntament d’Inca per a totes aquelles empreses que hi estiguin interessades.

IMPORT, IVA EXCLÒS

IVA (_%)

IMPORT, IVA INCLÒS

3.264,49 €

0,00 %

3.264,49 €

8.2. Valor estimat del contracte
El present contracte té un valor estimat de 3.264,49 €, IVA exempt.
8.3. Preu del contracte
El preu del contracte serà el que resulti de l’adjudicació.
9. Justificació de l’adequació del preu del contracte al preu de mercat
El preu del contracte s’ha obtingut tenint en compte les variables següents:
1. El cost del personal necessari per prestar el Servei segons el Conveni
col·lectiu del sector d’ensenyament i formació no reglada vigent, aplicant una
pujada de l’1,5 % segons l’increment previst pendent de publicació, d’acord
amb les dades aportades per la tècnica municipal de Recursos Humans:
a) Un professor o una professora a jornada parcial de 6 hores setmanals
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8. Pressupost base de licitació, valor estimat i preu del contracte
8.1. Pressupost base de licitació

durant 8 mesos (17,64 % de la jornada total de 34 h/setmanals).
b) El 2,50 % d’un professor o una professora a jornada parcial de 6 hores
setmanals durant 8 mesos a la persona titular en situació d’incapacitat
temporal laboral o permís retribuït.
c) S’ha considerat un 32,60 % sobre el salari brut per calcular el cost de les
despeses de seguretat social.
d) S’ha inclòs l’import d’indemnització per finalització de contracte que
estableix el Conveni del sector (12 dies per any fet de feina) i l’import de
les vacances de què gaudirà un cop que hagi finalitzat el Servei.
2.Costos indirectes, costos generals i benefici empresarial:
a) La Llei 9/2017, per als contractes d'obra pública, defineix un marge
percentual per als costos indirectes, els costos generals i el benefici
industrial, mentre que per a la resta de contractes es presta a
interpretació.
b) S’han suposat uns costos indirectes i generals del 13 % sobre el cost del
personal, per a despeses com l’assegurança de responsabilitat civil,
salut laboral, els costos administratius, assessoria laboral,
comunicacions, formació, material…
c) S’ha suposat un benefici empresarial del 6 %, que ha estat calculat
sobre les despeses de personal.
3. L'aplicació del 0,00 % de l'IVA a les despeses de personal, dels costs
indirectes i generals i del benefici empresarial, per tractar-se d’una activitat
exempta d’aquest impost.

10. Responsable del contracte
De conformitat amb l'article 62 de l’LCSP es designa com a responsable del
contracte Maria Magdalena Llinàs Català, cap de secció del Departament de
Serveis Socials.
11. Garanties exigides
No es necessària la constitució de garantia definitiva, de conformitat amb
l’establert en l’article 153 en relació amb l’article 118 de l’LCSP.
12. Termini de presentació de les ofertes
El termini de presentació de les ofertes serà de tres dies.
La cap de secció del Departament de Serveis Socials
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Amb tot plegat, es justifica l'adequació del preu del contracte al preu de mercat
del Servei per a la formació de persones adultes nouvingudes.

