Assumpte: No adjudicar la contractació del servei de realització de nou mòduls de
formació: 3 mòduls de IFC Tractament de la informació escrita ACTIC/C4 nivell bàsic
(30 hores); 3 mòduls de IFC Tractament de la informació numèrica ACTIC/C6 nivell
bàsic (30 hores); i 3 mòduls de ADG Com parlar en públic (20 hores) - CS 27/2020
DECRET PRESIDÈNCIA
Estefania Torrente i Guerrero, presidenta del Consell Comarcal del Bages.
Atès que per Decret de Presdiència núm.84/20 de data 12.02.20 es va acordar licitar el
servei de realització de nou mòduls de formació: 3 mòduls de IFC Tractament de la
informació escrita ACTIC/C4 nivell bàsic (30 hores); 3 mòduls de IFC Tractament de la
informació numèrica ACTIC/C6 nivell bàsic (30 hores); i 3 mòduls de ADG Com parlar
en públic (20 hores).

Atès que en data 17.06.20 la Coordinadora del programa treball i formació, convocatòria
2019 ha emès el següent informe:
“CONCEPCIÓ BELTRAN BERNADICH
COM A COORDINADORA DEL PROGRAMA
TREBALL I FORMACIÓ, CONVOCATORIA 2019, INFORMO SOBRE L’EXECUCIÓ DE LA
FORMACIÓ, EXPEDIENT NÚM. SOC039/19/00142
En aquest escrit s’exposen les causes per les quals no s’ha pogut iniciar l’actuació de formació.

Des de desembre 2019, el Consell Comarcal del Bages té contractades 32 persones en el
programa Treball i Formació: 7 persones estan ubicades treballant al Consell i les altres 25
repartides per diferents Ajuntaments de la comarca.
De les 32 persones contractades, 15 tenen un contracte de 6 mesos i 17 un contracte de 12
mesos de durada.
De les persones contractades per 6 mesos, 5 persones acabaran la seva relació laboral el dia 22
de juny i 10 persones acabaran el dia 30 de juny.
El projecte” Treball i Formació” engloba 2 grans àmbits: l’experiència laboral i la formació
obligatòria.
La formació transversal obligatòria aprovada per a cada persona, consta d’un total de 80 hores i
inclou:
-

un mòdul de preparació de l’ACTIC bàsic: word: 30 hores
un mòdul de preparació de l’ACTIC bàsic: excel: 30 hores
i un mòdul “ Com parlar en públic”: 20 hores

En data 12.02.2020 es va publicar en el perfil del contractant la licitació per a la contractació del
servei
de
realització
de
nou
mòduls
de
formació:
3 mòduls de IFC Tractament de la informació escrita ACTIC/C4 nivell bàsic (30 hores); 3 mòduls
de IFC Tractament de la informació numèrica ACTIC/C6 nivell bàsic (30 hores); i 3 mòduls de
ADG
Com
parlar
en
públic
(20
hores)

El termini de presentació

de sol·licituds va acabar

el dia 27 de febrer 2020.

El 25 de març, es va determinar, després de totes les comprovacions i aportacions de documents,
que el centre guanyador a qui se li concedia la realització de la formació era el centre CIDET
(Centre Internacional de Formació empresarial) de Manresa.
Per tant, aquell mateix dia, el 25 de març, es va procedir a comunicar al SOC, a través d’EACAT,
la proposta de formació per tal que ens l’autoritzessin. La proposta era la següent:
- Grup A (10 persones) 16 dies durant els mesos de març a maig de 2020
2 dies a la setmana ,5 hores màxim/dia. Entre les 9h i les 14h
- Grup B (11 persones) 16 dies durant els mesos de març a maig de 2020
2 dies a la setmana, 5 hores màxim/dia. Entre les 9h i les 14h
- Grup C (11 persones) 16 dies durant els mesos de març a maig de 2020
2 dies a la setmana, 5 hores màxim/dia. Entre les 9h i les 14h
A partir del 16 de març de 2020, davant l’afectació del Covid-19, s’estableix, com a mesura
extraordinària, la impossibilitat de continuar prestant els serveis laborals de forma presencial i tot
el personal va continuar treballant en la modalitat de teletreball.
Pel que fa a la formació, en data 13 de març 2020, el SOC ens envia per e-mail el següent
comunicat:
“Resolem la suspensió de les activitat grupals i formatives presencials en els centres i entitats de
formació que executen programes i serveis en l'àmbit de la formació professional per a l'ocupació
i de la resta de polítiques actives d'ocupació
En el moment que vam presentar la sol·licitud d’autorització al SOC, 25 de març, ja s’havia
decretat l’estat d’alarma provocat pel Covid-19 i per tant, des del SOC ens van comunicar que
dita formació de moment, per l’estar d’alarma, no ens la podien aprovar. Per tant, sense
l’aprovació del SOC, no era possible realitzar el contracte amb el centre CIDET per fer la formació
de forma presencial amb els 32 alumnes afectats.
Davant d’aquesta situació, des de mitjans de març, vam fer varies consultes al SOC a través d’
e-mail per preguntar-los la possibilitat de fer la formació de forma telemàtica.
- El dia 3 d’abril el SOC ens respon per e-mail:
“La formació on-line no està permesa pel programa treball i formació. Lo millor serà que la
formació es realitzi quan s’aixequi l’estat d’alarma. Però desconeixem fins quan estarà en vigor
l’estat d’alarma.
Vam estar pendents de nous comunicats i el dia 24 d’abril el SOC comunica per mail:
“La Resolució TSF/881/2020 és una resolució genèrica per tots els programes que es fan al SOC
en matèria de polítiques actives d'ocupació. Estem treballant en la Instrucció que concretarà, dels
criteris i mesures que s'indiquen a l'esmentada Resolució, aquells que s'aplicaran al Programa
Treball i Formació. Per tant, espereu, si us plau, a que es dicti la Instrucció per veure com es
concreta la resolució al nostre programa”
Finalment, el dia 11 de maig, el SOC publica una resolució per al programa Treball i Formació
que especifica:

3.3 Flexibilització de les actuacions de formació de la convocatòria 2019.
Donat que aquest programa va adreçat a un col·lectiu de persones amb situació de vulnerabilitat,
caldrà prioritzar i mantenir, en la mesura que sigui possible, la formació presencial, tant per a la
formació de certificat com per a la formació transversal. Aquesta es podrà reprogramar i executarse de forma presencial, una vegada hagi acabat l’estat d’alarma i sempre que es mantinguin les
mesures de seguretat. No obstant això, d’acord amb el apartat 2.1 de la Resolució TSF/881/2020,
de 17 d'abril, per la qual s'aproven els criteris i les mesures extraordinàries destinades a les
actuacions subvencionades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, l’entitat podrà substituir
la impartició de les accions formatives en la modalitat presencial per la impartició mitjançant eines
telemàtiques o entorn virtual d’aprenentatge (EVA), sempre que aquesta disposi dels mitjans
suficients i les eines per dur-les a terme. En aquest cas, s’haurà de garantir que totes les
persones podran participar, i que aquestes disposen de les capacitats i recursos tècnics per
poder-la fer. Els i les alumnes han de poder assumir aquesta metodologia i realitzar la
corresponent avaluació i seguiment de l'activitat.
Amb aquest nou escenari ens plantegem fer la formació a les 32 persones participants en el
programa, però els terminis d’execució no ens ha permès fer la formació a les 15 persones
contractades durant 6 mesos. Aquests han estat els impediments:
-

-

-

El període de formació coincidiria amb el final del contracte, i també coincidiria amb el
període de gaudiment de les vacances pertinents.
Considerem que la formació en la modalitat on-line no seria factible perquè hi ha una
persona que no té ordenador i d’altres ens han manifestat que el comparteixen amb els
seus fills i al matí no tenen disponibilitat d’utilitzar-lo.
Cal dir també que el nivell de coneixement de cadascun és molt divers i per tant, una
formació única per a tots, no és massa aconsellable, ja que inicialment, havíem pensat
fer 3 grups segons nivell i ara amb la teleformació això no seria possible: tots haurien de
seguir els mateixos continguts i per tant això ens fa dubtar de l’eficàcia de dita formació
en aquests moments on hi ha molta diversitat de nivell
S’afegeix la dificultat, amb aquesta urgència, que caldria que fessin 7 hores/diàries de
teleformació per poder finalitzar el curs, fet que considerem que no és el més idoni per
aquelles persones que més els pot costar seguir, ja que hi ha alguns treballadors que
tenen un nivell molt just i necessitarien la presència d’un professor per seguir i resoldre
els dubtes que els van sorgint sobre la marxa i la manca d’aquest recurs els pots dificultar
l’aprenentatge.

Per tot això, informo que de les 32 persones contractades, les 15 que acaben contracte el mes
de juny no podran iniciar la formació prevista de 80 hores. Les 17 persones restants, que tenen
contracte fins al desembre 2020, en el moment que es normalitzi la situació, esperem que la
puguin iniciar i realitzar presencialment tal i com teníem previst abans de la situació d’alarma
motivada
pel
Covid-19.
Conclusions


Per tant, desprès de valorar tots aquests aspectes (manca de temps, incertesa per acabar
la formació abans del contracte, rendiment dels alumnes sota aquest format tant intensiu,
desnivell dels participants, canvi de vacances a darrera hora, etc., hem considerat que no
és factible ni aconsellable tramitar aquesta proposta formativa telemàtica.



Quan la situació es normalitzi, desitgem iniciar la formació obligatòria transversal de forma
presencial amb les 17 persones restants que finalitzen contracte al desembre.”

Atès el que disposa la clàusula 20 del plec de clàusula administratives de la licitació
esmentada, respecte a la possibilitat de l’òrgan de contractació podrà decidir no
adjudicar per raons d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent
notificació a les empreses licitadores, abans de la formalització del contracte.
Atès les causes esmentades en l’informe basades en raons d’interès públic.
Considerant les potestats atribuïdes a la Presidència per l’article 13 del text refós de la Llei
de l’Organització Comarcal de Catalunya – DL 4/2003, i per l'article 83 del Reglament
Orgànic Comarcal vigent.
RESOLC
PRIMER.- No adjudicar el contracte del servei de realització de nou mòduls de formació:
3 mòduls de IFC Tractament de la informació escrita ACTIC/C4 nivell bàsic (30 hores); 3
mòduls de IFC Tractament de la informació numèrica ACTIC/C6 nivell bàsic (30 hores); i
3 mòduls de ADG Com parlar en públic (20 hores), fonamentada en les raons d’interés
públic que figuren en l’informe.
SEGON.- Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-ho en el perfil del contractant.

La Presidenta

Davant meu,
La Secretària

