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‘Joves Emprenedors’
Departament emissor: Promoció Econòmica
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR CONSISTENT EN
L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE EDUCATIU ‘JOVES EMPRENEDORS’, EN EL
MARC DE LA POLÍTICA DIRIGIDA A PROMOURE LA CULTURA
EMPRENEDORA I L’EDUCACIÓ FINANCERA.
1. Objecte del contracte.
El present contracte té per objecte l’execució del projecte “Joves Emprenedors”

Ara, ja sortint de la pandèmia, es possible tornar a executar el projecte, per un any
escolar (2022-2023), sense possibilitat de pròrroga. Tot això amb la previsió que, si el
curs escolar 2023-2024 es té intenció de tornar a executar aquest projecte, es licitaria
el procediment d’adjudicació mitjançant el procediment obert que correspongués.

2. Justificació de la necessitat del contracte.
Un dels objectius de l’Àrea d’Empresa de l’Ajuntament d’Inca es millorar i fer
accessibles eines per a la difusió de la cultura emprenedora, fomentar el
coneixement de l’existència d’una economia sostenible i de les diferents formes
d’economia i innovació per generar noves oportunitats per l’ocupació.
Per aconseguir aquests objectius es va considerar necessari actuar
directament sobre els més joves a fi d’assentar, si més no, la inquietud i el
coneixement d’una altra forma d’inserció laboral que millori les seves
perspectives.
Per això, l’any 2019 es va licitar, mitjançant el procediment obert simplificat, el
contracte de serveis per l’execució del projecte ‘Joves Emprenedors’. La duració era
pel curs escolar 2019-2020, prorrogable per el curs escola 2020-2021. No obstant, la
pandèmia de la COVID-19 va provocar la impossibilitat de poder executar la pròrroga
del contracte, per la qual cosa es va resoldre el mateix.
No obstant, la necessitat encara persisteix, sent intenció de l’Ajuntament incidir sobre
aquesta matèria, per la qual cosa es considera necessari dissenyar un projecte, en
col·laboració amb els centres escolar del municipi d’Inca, que implementi els
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Per una altra banda, es fa constar que l’objecte del contracte no s’ha configurat per a
evitar l’aplicació de les regles generals de contractació. En aquest sentit, l’any 2019 es
va licitar, mitjançant el procediment obert simplificat, el contracte de serveis per
l’execució del projecte ‘Joves Emprenedors’. La duració era pel curs escolar 20192020, prorrogable per el curs escola 2020-2021. No obstant, la pandèmia de la
COVID-19 va provocar la impossibilitat de poder executar la pròrroga del contracte, per
la qual cosa es va resoldre el mateix.

continguts educatius de joves entre 14 i 20 anys per millorar les seves competències
emprenedores i l’educació financera.
I ara que la situació de la pandèmia s’està estabilitzant, es possible tornar a executar
aquest projecte.

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.
4. Prescripcions tècniques del servei.
Les característiques i condicions del Projecte educatiu son:
- El projecte educatiu està plantejat per realitzar-se al llarg de tot l'any escolar 20222023 quedant acordat a la programació lectiva amb els centres escolars. No obstant
l’anterior, abans de finalització del curs escolar 2021-2022 l’empresa adjudicatària s’ha
de posar en contacte amb els centres educatius, per tal de planificar l’execució del
projecte, i el dia 1 de setembre de 2022 s’iniciarà la seva preparació.

- Posteriorment, i una vegada tancat el procés de selecció, validació i diagnòstic dels
participants, s'iniciarà la Fase de desenvolupament del Programa formatiu. Les
característiques d'aquests tallers estaran dirigides a fomentar:
 Habilitats, aptituds i valors dels participants.
 Coneixements i eines aplicables a l'emprenedoria.
 Bases d'Educació Financera.
- El lloc de celebració de les accions formatives i tallers per als participants
seleccionats, es realitzaran al Casal de Joves Sa Fàbrica.
- Els dies de celebració de les accions formatives i tallers per als participants
seleccionats , en principi, es realitzaria un mateix dia a la setmana, a escogir, en
horari de 17:30 a 19:30.
- Els centres educatius del municipi d’Inca als quals s’els oferirà aquest projecte
son:
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- El projecte, inicialment haurà de comptar amb una fase de relació i contacte,
promoció i difusió, explicació entre els Centres educatius interessats, acordant amb
ells les programacions plantejades i efectuant una primera selecció dels participants.

-

CC Beato Ramón Llull (alumnes de 4art ESO).
CC La Salle (4art ESO).
CC Pureza de Maria (4art ESO).
CC Sant Vicenç de Paül (3er i 4art ESO).
CC Santo Tomás de Aquino (3er i 4art ESO).
IES Pau Casesnovas (4art ESO i 1er BACH).
IES Berenguer d' Anoia ( 4ar Eso)

5. Justificació de la insuficiència de mitjans interns.
L’Ajuntament d’Inca no disposa en aquest moment de la possibilitat de dedicar
els recursos humans propis a les funcions abans esmentades ni disposa
d’alguns dels coneixements i les habilitats necessàries per a la realització
d’aquestes tasques a la seva plantilla actual, per la qual cosa es proposa la
contractació dels serveis a una empresa externa.
6. Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació anual ascendeix a la quantitat de 13.550.-€, IVA
exclòs, més la quantitat de 2.845,5.-€ en concepte d’IVA (21%), el que fa un
total de 16.395,5.-€, IVA inclòs.
7. Valor estimat del contracte.
El valor estimat del contracte, calculat de conformitat estableix l’article 101 de la
LCSP ascendeix a la quantitat de 13.550.-€, IVA exclòs.

9. Duració del contracte.
La duració del contracte serà del curs escolar 2022-2023, sense possibilitat de
pròrroga. Ara bé, abans que acabi el curs escolar 2021-2022 l’adjudicatari
s’haurà de reunir amb els centres escolar per tal de planificar l’execució del
projecte.
10. Termini de garantia.
«No aplica».
11. Criteris d’adjudicació.
Els criteris d’adjudicació que es proposen, tots avaluables automàticament/
avaluables automàticament són els següents:
Criteris avaluables automàticament:
A) Oferta econòmica, fins a 80 punts. Es valorarà la millor oferta amb la màxima
puntuació. La valoració de la resta de les ofertes es realitzarà de manera proporcional,
mitjançant una regla de tres.
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8. Adequació del preu del contracte al preu de mercat.
Per a la determinació del pressupost base de licitació s’ha tengut el preu del
darrer contracte adjudicat, al qual se li ha aplicat l’increment corresponent als
darrers dos anys.

B) Ús de la llengua catalana, fins a 20 punts. En aquest apartat, les ofertes que
ofereixin el material del projecte en català obtindran la màxima puntuació. Mentre que
les que no ofereixen aquest aspecte, obtindran 0 punts.

12. Responsable del contracte.
De conformitat amb el que preveu l’article 62 de la LCSP, es proposa com a
responsable del contracte a la Sra. Ana López de Soria García.
13. 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.

14. Invitacions.
Es proposa publicar la present licitació a la pàgina web de l’Ajuntament d’Inca per a
totes aquelles empreses que estiguin interessades.
15. Termini i forma de presentació d’ofertes.
La presentació de les ofertes es farà d’acord amb el model que s’adjunta com annex, a
presentar a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Inca, en el termini de 7 dies
hàbils a partir de l’endemà al de la publicació.

La Tècnic Mig
La Regidora delegada d’Innovació i Empresa
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