MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR CONSISTENT EN EL
SERVEI DE DOCÈNCIA DEL MÒDUL D’ANGLÈS A2 (SSCE02)
1. Objecte del contracte.
El present contracte té per objecte la contractació d’una persona física per la impartició
de l’especialitat formativa ANGLÈS A2 (SSCE02), de 150 hores. La formació d’aquesta
especialitat formativa s’ha d’impartir en el marc d’un contracte de formació i
aprenentatge.
L’acció formació forma part del projecte mixt d’ocupació i formació “Inca Educa” PM0808/2020, dins la Convocatòria SOIB Ocupació i Formació per a 2020. El servei es durà
a terme en els espais formatius inscrits en el Registre d’entitats de formació
professional per a l’ocupació del SOIB, situacions al Centre de Formació de
l’Ajuntament d’Inca.
2. Justificació de la necessitat del contracte.
L’activitat formativa de l’Àrea de Formació i Ocupació està vinculada a la concessió de
subvencions per part de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, les quals
es concedeixen majoritàriament per concurrència competitiva.
No existeix un calendari de convocatòria de subvencions que permeti planificar a mig
termini els projectes que s’executaran. En tot cas l’execució de projectes queda
subjecta a la resolució definitiva de concessió de subvenció.
En data 26 d’octubre de 2020 s’ha notificat la Resolució de concessió de subvenció
amb un import total de 210.818,76€ i amb data 9 d’agost s’ha notificat l’autorització de
modificacions del projecte i/o pressupost amb un import total de 209.441,55€. Aquest
pressupost es divideix en diferents conceptes, un dels quals té com objecte els costos
derivats de l’activitat formativa del contracte de formació i aprenentatge, i preveu una
quantitat màxima de 55.600€.
El programa formatiu del projecte aprovat pel SOIB inclou entre altres, l’especialitat
formativa ANGLES A2 (SSCE02).
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 citat servei.
3. Tipus de contracte. Justificació del procediment.
De conformitat amb l’article 17 de la LCSP, el present contracte es configura com un
contracte de serveis.
De conformitat amb el que disposa l’article 118 de la LCSP, el present contracte es
qualifica de contracte menor en funció de la quantia del mateix, al ser el seu valor
estimat inferior a 15.000.-€, IVA exclòs.
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4. Prescripcions tècniques del servei.
4,1 ESPECIFICACIONS/CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL SERVEI:
1. Impartició dels continguts de l’especialitat formativa ANGLÈS A2 (SSCE02), d’acord
les directrius que estableix el RD 1136/2007, de 31 d’agost, de manera presencial o a
distància, o una alternança entre ambdues. La modalitat d’impartició serà
prioritàriament assistencial. La modalitat presencial només s’adoptarà quan no sigui
possible l’activitat assistencial, degut a les mesures adoptades per la crisi sanitària.
2. Elaboració de la programació de l’especialitat formativa, preparació del material
didàctic adaptat a la modalitat d’impartició i recursos utilitzats per la docència,
avaluació de l’alumnat, i altra documentació pedagògica necessària, d’acord amb les
directrius marcades pel personal tècnic responsable del programa.
3. Coordinació amb l’equip tècnic i administratiu de l’àrea.
4. Controlar l’assistència i/o la participació de l’alumnat d’acord amb les indicacions del
personal tècnic del programa.
5. Realització de tutories individuals o en grup reduït, amb el vistiplau del personal
tècnic coordinador del projecte.
6. Altres funcions relacionades i necessàries per la realització de les anteriors.
4.2 CALENDARI I LLOC D’IMPARTICIÓ DE LA DOCÈNCIA
La planificació de l’activitat formativa preveu la impartició de l’especialitat formativa
d’aquest contracte entre el dia 13 de desembre de 2021 i el dia 30 de maig de 2022.
L’horari de les classes serà de 8 a 11 hores els dilluns, dimecres i dijous.
4.3 REQUISITS DEL/LA DOCENT

1.-Titulació requerida: Hauran de tenir alguna de les titulacions que s'especifiquen a
continuació:
a)- Títol de Llicenciat en Filologia, o Traducció i Interpretació de la llengua anglesa o
títol oficial d'Educació Superior de Grau equivalent.
b)-Qualsevol altre títol oficial en el marc de l'Educació Superior amb la següent
formació complementària:
 Certificat o diploma d'acreditació oficial de la competència lingüística en anglès
de nivell C1 o C2 (MECRL).
 Titulació oficial d'Educació Superior cursada en llengua anglesa, en el seu cas,
amb la corresponent homologació.
2.-Experiència professional requerida:
Almenys un any d'experiència docent en l'ensenyament de l'idioma anglès
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D’acord l’apartat 6 del programa formatiu de l’especialitat, les prescripcions dels
formadors hauran de complir amb els següents requisits:

3.-Competència docent: Hauran de complir algun dels requisits que s'especifiquen a
continuació per a acreditar formació pedagògica i didàctica:
a) Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en
Pedagogia, Psicopedagogia o de graduat/diplomat de Magisteri en qualsevol
de les seves especialitats, d'un títol universitari de graduat en l'àmbit de la
Psicologia o de la Pedagogia, o d'un títol universitari oficial de postgrau en els
citats àmbits.
b) Posseir una titulació universitària oficial diferent de les indicades en l'apartat
anterior i a més estar en possessió del Certificat d'Aptitud Pedagògica o dels
títols professionals d'Especialització Didàctica i el Certificat de Qualificació
Pedagògica.
c) Acreditar la possessió del Màster Universitari habilitant per a l'exercici de les
Professions regulades de Professor d'Educació Secundària Obligatòria i
Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d'Idiomes i els qui acreditin
la superació d'un curs de formació equivalent a la formació pedagògica i
didàctica exigida per a aquelles persones que estant en possessió d'una
titulació declarada equivalent a l'efecte de docència, no poden realitzar els
estudis de màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial
decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de
formació per a l'exercici de la docència en l'educació secundària obligatòria, el
batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i
s'estableixen les especialitats dels cossos docents d'ensenyament secundari.
d) Diploma o certificat de capacitació per a l'ensenyament de la llengua anglesa
com a llengua estrangera, entre els quals es troben el TEFL (Teaching English
as a foreing language), CÈLTIC (Certificate in teaching English to speakers of
other languages), TESOL (Teachers English to speakers of other languages) i
equivalents, sempre que es tracti de certificats emesos per entitats
reconegudes internacionalment.

f)

Certificat de professionalitat de docència de la formació professional per a
l'ocupació o certificat de professionalitat de formador ocupacional.

4.4 CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
El servei s'adjudicarà d’acord amb l’experiència laboral acreditada pel licitador d’acord
amb els següents criteris:
 Experiència en la impartició de l’especialitat formativa en projectes mixts
d’ocupació i formació (programes en alternança): 2 punts per mes treballat
complet.
 Experiència en la impartició de l’especialitat formativa: 1 punt per mes treballat
complet.
Per les persones que acreditin experiència laboral com a professional autònom es
calcularan els dies treballats, calculant la correspondència de les hores de docència
acreditades en jornades de treball a jornada completa (8 hores/dia).
L’experiència laboral s’ha d’acreditar amb la vida laboral i certificat de serveis prestats
o funcions o documentació que acrediti la categoria laboral o servei prestat i la
formació impartida, amb la especificació de les hores impartides de docència.
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e) e) Acreditar una experiència docent contrastada d'almenys 600 hores en els
últims deu anys en l'ensenyament de l'idioma anglès.

En l’experiència com a professional autònom, la puntuació correspondrà a la
correspondència de les hores de docència acreditades en jornades de treball a jornada
completa de 8 hores dia si el servei es va prestar en una empresa privada i 7,5 hores
si es va prestar a una administració pública.
L’adjudicació del contracte queda condicionada a la validació per part del servei del
seguiment del SOIB de la persona candidata seleccionada.
5. Justificació de la insuficiència de mitjans interns.
L’objecte del contracte requereix la contractació externa de personal ja que
l’Ajuntament no disposa de personal en plantilla que compleixi els requisits que
estableix la normativa aplicable i la convocatòria de subvencions
6. Preu del contracte.
El preu del contracte serà de 42 euros/hora de docència. El present contracte té com a
objecte la impartició de 150 hores de docència, per la qual cosa el preu en concepte
d’impartició dels continguts de l’especialitat formativa és de 6.300 euros.
Així doncs, el preu màxim del servei objecte d’aquest contracte és 6.300 euros.
L’article 20 de la Llei d’IVA estableix que queden exemptes d’IVA les activitats docents
impartides en centres escolars públic i privats, la qual cosa inclou «L’educació de la
infància i de la joventut, la guarda i custòdia de nins.... i la formació i reciclatge
professional realitzades per entitats de dret públic o entitats privades autoritzades per
l’exercici d’aquestes activitats». Així doncs, aquest contracte queda exempt d’IVA i
serà d’aplicació la retenció d’un 15 % d’IRPF.
7. Forma de pagament
El pagament es podrà realitzar de manera fraccionada mensualment, i es farà efectiu
per servei prestat.

El decret 62/2011 de 20 de maig, pel qual es regulen les modalitats de col·laboració en
les activitats formatives i en els processos selectius i de provisió organitzats per
l’Escola Balear d’Administració Pública, i s’aprova el barem per les indemnitzacions
que se’n deriven (BOIB núm. 81, de 2 de juny de 2011) estableix diferents tipus de
perfil docent, d’acord les seves funcions, requisits de titulació d’accés i la naturalesa
de l’activitat formativa. Tenint en compte això, la funció docent objecte d’aquest
contracte es situa entre les categories de monitor/a (36 euros/hora) i professional
col·laborador (50 euros/hora), per la qual cosa s’ha establert un preu hora de docència
de 42 euros.
9. Duració del contracte.
El personal tècnic del projecte serà el responsable de la planificació de les hores de
docència.
La duració del contracte serà del dia 9 de desembre de 2021 al dia 10 de juny de
2022. El calendari de prestació de serveis és de dilluns a divendres. Abans de l’inici
de l’activitat formativa, el personal tècnic del projecte proporcionarà un calendari
formatiu a la persona adjudicatària.
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8. Adequació del preu del contracte al preu de mercat.

El calendari proposat pel personal tècnic del departament es podrà modificar, si el/la
docent es troba amb una de les següents causes i la acredita adequadament:
- Deures inexcusables de caràcter públic o personal
- Indisposició per motius de salut
- Malaltia greu o mort d’un familiar de primer o segon grau
L’Ajuntament es reserva el dret a no autoritzar la modificació, si existeixen causes que
no permetin la modificació de calendari.
L’Ajuntament pot sol·licitar a la persona adjudicatària un canvi de calendari d’impartició
en les següents situacions:
- Absències d’altre professorat
- Demanda de l’empresa d’adaptació de calendari
- No disponibilitat d’espais formatius
En aquest cas, l’Ajuntament negociarà amb la persona contractada el canvi de
calendari, que només afectarà al període en que incorri la situació que el motiva.
10. Termini de garantia.
No aplica
11. Responsable del contracte.
De conformitat amb el que preveu l’article 62 de la LCSP, es proposa com a
responsable del contracte a Núria Nadal Camprubí, tècnica de formació.
12. Garantia definitiva.
No es necessària la constitució de garantia definitiva de conformitat amb l’establert en
l’article 153 en relació a l’article 118 de la LCSP.
13. Documentació i termini de presentació
Les persones candidates hauran d’entregar una fotocopia del DNI i la documentació
acreditativa dels requisits del personal docent que s’estableixen al punt 4.3, a més de
la documentació acreditativa necessària de l’experiència laboral, tal com estableix el
punt 4,4 (relatiu als criteris d’adjudicació).
El termini de presentació és de dia 28 de novembre de 2021.

Les ofertes es presentaran d’acord amb el model que s’adjunta com a Annex I i hauran
de contenir la documentació relativa als criteris d’adjudicació (punt 4.4) i als requisits
(4.3).

La Tècnica Mig de Formació
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Les ofertes es presentaran al Registre General de l’Ajuntament d’Inca
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