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PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
PROFESSIONALS D’ASSESSORAMENT LABORAL I DE FORMACIÓ EN RECERCA DE
FEINA.
1.

1

OBJECTE

L’objecte de la contractació és la prestació del servei professional d'assessorament
laboral i de formació en recerca de feina del Servei Local d’Ocupació de l’Ajuntament de
Premià de Mar.
Des del Servei Local d’Ocupació es pretén afavorir la millora de l’ocupabilitat de les
persones que es troben en situació d’atur o que volen millorar la seva trajectòria
professional, donant suport i assessorament individualitzat a les persones inscrites al
Servei Local d’Ocupació que realitzen un procés de recerca de feina.
Entre les prestacions que s’hauran de cobrir es troben les següents:
-Oferir un servei d’assessorament i orientació, tant grupal com individual, que permeti
millorar l’ocupabilitat de les persones en situació de recerca de feina ja sigui perquè es
troben en situació d’atur o bé per assolir nous reptes professionals.
-Donar suport i acompanyament en l’accés als recursos ocupacionals de les persones que
es troben en situació de recerca de feina. Especialment l’eina XALOC, web Premiactiva,
recursos formatius propis, servei d’emprenedoria...
-Impartir formació en matèria de recerca de feina, mitjançant càpsules formatives que
utilitzin, prioritàriament, dinàmiques de grup i que facilitin la participació activa de les
persones destinatàries.
El contracte comportarà un total d’hores màximes anuals:
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SERVEI
Servei d’assessorament laboral i formació en recerca
de feina

Total hores
2022

Total hores 2023
i pròrrogues

191 hores

258 hores

Característiques tècniques que han de complir els béns o les prestacions del contracte.
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PREU DEL SERVEI

El preu del servei requereix de la contractació de personal per a gestionar les prestacions
del servei professional d'assessorament laboral i de formació en recerca de feina del
Servei d’Empresa, comerç i ocupació de l’Ajuntament de Premià de Mar.
El preu màxim que s’estableix per a aquest contracte és el següent:
Any 2022: 12.481,00 € (IVA no inclòs)
Any 2023 i pròrrogues: 16.771,00€ (IVA no inclòs)
S’estipula un preu/hora dels serveis, i s’estableix un preu màxim de:
SERVEI
Servei d’assessorament laboral
recerca de feina

i formació

en

Preu màxim
65,00 €/hora

Aquest import anirà a càrrec de la següent partida:
5007
3.

3

24104

2270601

Activitats i programes d'inserció

REQUISITS DEL SERVEI D’IMPARTICIÓ DEL SERVEI

Ubicació del servei
El servei està ubicat físicament en instal·lacions municipals del Servei Local d’Ocupació
de l’Ajuntament de Premià de Mar. Es contemplarà que aquest servei es pugui realitzar
de manera online si es necessari.
Accés al servei
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Poden ser derivades al servei totes les persones inscrites en el Servei Local d’Ocupació,
majors de 16 anys, que tinguin capacitat per treballar, i que es troben en situació de
recerca activa de feina.
Durada del servei
El servei es realitzarà tots els dilluns, en horari de 8.00 h a 14.00 h (6 hores setmanals),
de gener a desembre, exceptuant el mes d’agost.
Dins de l’horari establert en el servei s’impartiran unes càpsules formatives en recerca de
feina, que hauran de contemplar temes diversos complementaris en intermediació
laboral.
Preu de cada una de les unitats en què es descompon el pressupost i el nombre estimat de les unitats que s’han
de subministrar.
3 Si s’escau, requisits, modalitats i característiques tècniques de les variants.
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Assegurança
L’entitat contractada disposarà d’una pòlissa de responsabilitat civil per a la prestació
d’aquests serveis.
Equip humà i professionals
L’empresa contractada ha de disposar de personal suficient per poder dur a terme les
prestacions sol·licitades en quan a l’assessorament laboral i de formació en recerca de
feina, i garantirà les possibles absències del personal de forma immediata.
En tot cas ha de disposar, com a mínim, d’un professional amb titulació de qualsevol
especialitat de ciències socials, psicologia, pedagogia, empresarials... i amb experiència
mínima de 3 anys desenvolupant tasques similars a les són objecte de la present
contractació.
Recursos materials
L’empresa ha de proporcionar els recursos materials per la realització de les càpsules
formatives. Tot el material didàctic haurà d’incloure el logo de l’Ajuntament de Premià de
Mar, a més del de l’empresa, si s’escau.
Coordinació amb el Servei Local d’Ocupació
El servei de l’assessorament laboral i de formació en recerca de feina ha de facilitar al
personal tècnic del Servei Local d’Ocupació tota la informació relativa al servei a
desenvolupar que li sigui demanada. Igualment, el mantindrà informat de qualsevol
incidència que es pugui produir durant la prestació del servei.
4.

4

RESPONSABILITAT DE L’ADJUDICATARI

L’Adjudicatari serà responsable de les deficiències en el funcionament del servei
d’assessorament laboral i formació en recerca de feina.
5.

VALORACIÓ DE LES OFERTES
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Les ofertes es valoraran en atenció als següents criteris:
5.1Criteris objectius valorables mitjançant judici de valor
5.1.a) Valoració del projecte del pla de treball de la prestació de serveis professionals
d'assessorament laboral i de formació en recerca de feina on es concretin les propostes
per al seu funcionament: 30 punts
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El pla de treball es presentarà en format DIN-4, a doble cara, indexat i numerat, amb un
màxim de 10 pàgines.
Aquest criteri es valorarà segons els subcriteris següents:
- Definició i concreció dels objectius, continguts i metodologia proposades en el procés
d’assessorament laboral: 6 punts com a màxim.
- Definició i concreció
dels objectius, contingut i metodologia de
les propostes
formatives orientades a la recerca de feina, en format de càpsules formatives grupals: 6
punts com a màxim.
- Si inclou un informe setmanal de seguiment de les persones usuàries: 6 punts
- Si inclou actualització i registre setmanal del servei a Xaloc: 6 punts
- Propostes innovadores, creatives i actualitzades respecte al mercat laboral: 6 punts
com a màxim, 2 punts per proposta
La forma en què es valorarà cadascun d’aquests subcriteris és la següent:
Es valorarà en base al nivell de detall del projecte presentat per l’empresa per al
desenvolupament de les funcions contractades.
5.2Criteris objectius
matemàtica

de

valoració

automàtica

o

mitjanant

formula

5.2.a) Preu: 20 punts.
Fórmula a aplicar:
Es valorarà el percentatge de baixa ofert sobre el pressupost base de licitació IVA exclòs,
de conformitat amb la fórmula polinòmica següent:

En què:

Cap de Promoció Econòmica
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Vi= Puntuació atorgada al licitador
Bi= Percentatge de baixa ofert pel licitador
Max(Bs,Bmax)= El valor màxim d’entre els dos indicats
Bs= Percentatge de baixa significatiu, fixat en un 5%
Bmax= Percentatge de baixa més alt ofert pels licitadors
Vmax= Puntuació màxima a atorgar pel criteri preu
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