Ajuntament de La Bisbal del Penedès
Expedient núm.: 1701/2019
Procediment: contractacions
Assumpte: curs de capacitació en el manteniment d’instal·lacions d’electricitat, lampisteria,
calefacció i climatització domèstiques
Tipus de document: plec de prescripcions tècniques
Data d’iniciació: 23/12/2019
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE DE
SERVEIS DE FORMACIÓ PER A LA REALITZACIÓ D’UN CURS DE CAPACITACIÓ EN
EL MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT, LAMPISTERIA CALEFACCIÓ
I CLIMATITZACIÓ DOMÈSTICA
CLÀUSULA 1. Objecte del contracte
La present licitació té com a objecte la prestació dels serveis de formació per a la realització
d’un curs de capacitació en el manteniment d’instal·lacions d’electricitat, lampisteria,
calefacció i climatització domèstiques.
L’objectiu general és la formació per a la capacitació de persones que estan en situació
d’atur. Per tal d’incrementar el seu grau d’ocupabilitat, han d’adquirir els coneixements,
competències i actituds necessàries per a cobrir els llocs de treball generats per les
empreses del territori.
Aquesta acció pretén capacitar els assistents per a les següents tasques:
- Identificar els principis bàsics de l’electricitat
- Descriure els processos de producció d’electricitat
- Interpretar la normativa i els sistemes de distribució elèctrica
- Localitzar avaries
- Realitzar operacions bàsiques de muntatge i manteniment de quadres elèctrics
- Realitzar la instal·lació de canonades, preparant, tallant i unint tubs per a la conducció
d'aigua i desguassos
- Realitzar operacions bàsiques d'instal·lació i manteniment d'aparells sanitaris, radiadors i
aparells de climatització d'ús domèstic.
- Realitzar la instal·lació de canonades, preparant, tallant i unint tubs per a la conducció
d’aigua i desguassos
- Realitzar operacions bàsiques d’instal·lació i manteniment d’aparells sanitaris, radiadors i
aparells de climatització d’ús domèstic
CLÀUSULA 2. Descripció del contracte
Curs de capacitació en el manteniment d’instal·lacions d’electricitat, lampisteria, calefacció i
climatització domèstiques per a persones, preferiblement, en situació d’atur, entre 6 i 12
mesos, que tinguin més de 30 anys, sense formació post-obligatòria i amb ocupacions
anteriors elementals.
NOMBRE APROXIMAT DE PARTICIPANTS
15 persones
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NOMBRE TOTAL D’HORES DE CAPACITACIÓ
Total hores lectives: 120 hores
Formació teòrica específica: 100 hores
Formació teòrica transversal: 20 hores
PNLE (pràctiques no laborals a les empreses): 40 hores
Competència general
Fer la instal·lació de canonades, preparar, tallar i unir tubs de diferents tipus de materials
segons el tipus d'instal·lació, i muntar i/o desmuntar aparells sanitaris, radiadors i de
climatització d'ús domèstic, amb les condicions adequades de qualitat i seguretat, d'acord a
les normes establertes.
Àmbit professional
Aquest professional s’integra a les empreses dels sectors públics i/o privats dedicades al
muntatge i manteniment d’instal·lacions i manteniment de canonades i aparells sanitaris,
radiadors i aparells de climatització d'ús domèstic.
Sector productius
Desenvolupar el treball en empreses de lampisteria, per al muntatge i/o manteniment i
reparació d'instal·lacions de canonades, radiadors i aparells sanitaris i de climatització d’ús
domèstic.
Ocupacions o llocs de treball relacionats
- Instal·lador/a mantenidor/a de xarxes contra incendis
- Instal·lador/a mantenidor/a de xarxes de reg i fonts decoratives
- Lampista instal·lador/a mantenidor/a
- Mantenidor/a de calefacció
- Mantenidor/a de climatització
Per poder portar a terme aquesta capacitació, es necessita la contractació d’un mitjà extern
ja que al propi ajuntament, no disposem del coneixements professionals especialitzats que
es requereixen per donar la informació, i tampoc de recurs humans que puguin destinar part
del seu temps laboral a la impartició de la pròpia capacitació.
CLÀUSULA 3. Descripció de l’activitat
3.1. Aprenentatges transversals
Activitat didàctica AT1: Recerca de Feina (10 h)
1. Qualitats necessàries per a la recerca activa de feina
2. Principals claus de la recerca de feina.
3. Característiques del Currículum Vitae
4. La carta de presentació i la auto candidatura
5. La sol·licitud de treball.
6. L’entrevista de selecció de personal
7. Tipus de contractes i organismes de treball
Activitat didàctica AT2: Igualtat d’oportunitats (5 h)
1. Legislació
2. Igualtat d’oportunitats a les empreses
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Activitat didàctica AT3: Medi Ambient (5 h)
1. Conceptes bàsics: medi ambient, canvi climàtic, desenvolupament sostenible.
2. Bones pràctiques ambientals en l’activitat professional, objecte de la formació.
3.2. Aprenentatges específics
Activitat didàctica AE1: Instal·lació i manteniment elèctric
1. Fonaments d’electricitat
2. Representació gràfica i aparells de mesura en les instal·lacions elèctriques
3. Instal·lacions elèctriques bàsiques
4. Prevenció de riscos laborals
Activitat didàctica AE2: Instal·lació i manteniment de lampisteria
1. Instal·lació de canonades
– Replanteig i preparació de canonades.
– Manipulació i acoblament de canonades
– Prevenció de riscos laborals
Activitat didàctica AE3: Instal·lació i posada en marxa d'aparells de calefacció i
climatització d'ús domèstic
1. Instal·lació i manteniment d'aparells sanitaris d'ús domèstic
2. Instal·lació i posada en marxa d'aparells de calefacció i climatització d'ús domèstic
3. Prevenció de riscos, seguretat laboral i mediambiental en la instal·lació de canonades i
aparells
3.3. Descripció de la metodologia formativa
S’utilitzaran en totes les activitats didàctiques metodologies de simulació.
3.4. Pràctiques no laborals a les empreses (40 h)
Pel desenvolupament de pràctiques no laborals a empreses, el contractista haurà de cercar
les empreses col·laboradores i caldrà formalitzar els corresponents convenis de pràctiques
no laborals d’acord amb la normativa reguladora del programa del SOC.
Els llocs de pràctiques han de respondre a les característiques de la formació realitzada i
han de permetre la posada en pràctica les competències i coneixements adquirits en el
curs.
L’empresa facilitarà un tutor que serà qui faci el seguiment de l’estada en pràctiques de
l’alumne.
3.4.1. Sistema de direcció i verificació del tutor de l’empresa
S’establirà un tutor o tutora de pràctiques. Aquesta persona ha d’acreditar experiència en
acollida d’alumnes en pràctiques. Aquest tutor/a signarà, al final de les pràctiques, un
document de valoració del participant.
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3.4.2. Sistema que utilitzarà el tutor per a la transmissió de coneixements, actituds,
entre d’altres de la persona participant
El model teòric de referència per tal de desenvolupar la PNLE, és l’Aprenentatge Productiu,
a continuació passem a detallar en què consisteix.
L’Aprenentatge Productiu és un tipus d’aprenentatge basat en l’activitat productiva en
“situacions socials serioses”, un aprenentatge que esdevé gràcies a l’experiència i a la
possibilitat de ser capaç d’aconseguir alguna cosa important, tant per a un mateix com per a
l’entorn.
L’Aprenentatge Productiu comença amb l’activitat, i l’aprenentatge és un producte
aconseguit gràcies a l’experiència de l’activitat productiva. En aquest procés les persones
que es formen compten amb el suport de professionals de l’àmbit formatiu i tècnic
-professional que les ajuden a progressar.
La part central de la filosofia de l’aprenentatge productiu radica en la intenció de re introduir
la “finalitat” dins del procés d’aprenentatge, permetent d’aquesta manera que l’aprenentatge
esdevingui novament de qualitat. Només així les persones que participen en el procés
d’aprenentatge poden decidir si la relació entre els mitjans i la finalitat que es persegueix és
acceptable per a ells.
En L’Aprenentatge Productiu són les persones participants de l’acció formativa qui
decideixen implicar- se en “l’activitat com a situació de la vida real” i és en aquest context
que reconeixen la necessitat dels mitjans. En contraposició al sistema tradicional,
l’aprenentatge dels mitjans és la finalitat en sí mateixa. Mitjançant l’Aprenentatge Productiu,
les persones es converteixen en persones actives en camps que son equiparables a
situacions de vida professional.
L’Aprenentatge Productiu emfatitza el caràcter participatiu de les activitats productives. Una
activitat pot fomentar la participació de maneres diferents (gràcies a una necessitat marcada
com ara la de desenvolupar un projecte específic, o bé gràcies a la seva forma
organitzativa, com ara la de treball en equip).
Aquest tipus d’aprenentatge es pot desenvolupar tant en un taller com a l’anomenada Aula
d’ Autoaprenentatge (Learnshop). De la mateixa manera que un taller és un lloc on es
treballa, un “Learnshop” és un lloc on s’aprèn, un lloc on la persona aprèn i actua de
manera productiva, tal i com succeeix en un taller. Això és el que distingeix aquest lloc d’una
aula convencional.
L’Aula d’ Autoaprenentatge (Learnshop) actua de pont entre l’aprenentatge pràctic i teòric,
entre l’aprenentatge de grup i l’aprenentatge individual. Fins a cert punt és una pràctica de
laboratori, un lloc on les preguntes i els temes que sorgeixen com a resultat de l’activitat
pràctica poden ser definits.
Aquesta metodologia s’allunya de la metodologia d’ensenyament -aprenentatge tradicional,
aportant un caràcter innovador a la formació de caràcter ocupacional.
3.4.3. Durada prevista de les practiques
Les pràctiques es duran a terme dins el curs. Tindran una durada de 40 hores.
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3.4.4. Horari de l’acció de capacitació
El horari de l’acció de capacitació es de mati dins les franges horàries de 9 a 14 hores, de
dilluns a divendres, amb possibles variacions segons les necessitats detectades abans, o
durant l’acció.
El temps addicional necessari per realitzar les activitats i els recursos associats a la
prestació de l’activitat de capacitació , tals com transport fins el lloc d’ impartició de l’acció,
la coordinació amb el Departament de Treball o altres serveis d’Ocupació Comarcals,
supervisió,... aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària.
3.4.5 Persones destinatàries
L’acció de capacitació de Operari/a de manteniment d’instal·lacions d’electricitat,
lampisteria, calefacció i climatització domèstiques de la Xarxa d’ocupació del Baix
Penedès, està adreçada a persones, prioritàriament, en situació d’atur entre 6 i 12 mesos i
que tinguin més de 30 anys,
La selecció dels candidats/ates per participar en aquesta capacitació, es farà a través de les
orientadores integrades a la Xarxa d’Ocupació del Baix Penedès.
CLÀUSULA 4. Normativa específica sobre les bases de les subvencions
La normativa que regula la contractació i, específicament, la relativa a les subvencions del
programa innovadors i experimentals 2018 “Xarxa d’Ocupació del Baix Penedès” és la
següent:
Contractació
públic

del

SectorLl Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Programa innovadors -i - Ordre TSF/138/2018, d’1 d’agost, per la qual s'aproven
experimentals 2018
les bases reguladores per a la concessió de subvencions
destinades al Programa de projectes innovadors i
experimentals.
- - Resolució TSF/1930/2018, de 3 d’agost, per la qual s'obre
la convocatòria per a l'any 2018 per a la concessió de
subvencions destinades al Programa de projectes
innovadors i experimentals.
CLÀUSULA 5. Dades i característiques de l’espai on es desenvoluparà l’acció
formativa
Serveis formatius bàsics
Abans de l’inici de la formació es presentarà una memòria a on quedi detallat el programa i
el calendari d’execució de les diferents actuacions formatives.
Són serveis formatius bàsics aquells que inclouen els serveis de professorat així com els
recursos necessaris pel desenvolupament òptim dels cursos.
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Recursos humans necessaris amb descripció de tasques
Tutories individuals
Perfil professional: pedagog/a, psicòleg/a, psicopedagog/a, empresarials-econòmics, tècnics
en logística, amb experiència en docència de més de 250 hores.
Tasques a realitzar:
- Definir conjuntament amb el participant les mancances i les necessitats formatives.
- Establir els aprenentatges més idonis per aconseguir els propòsits.
- Seguiment mitjançant l’anàlisi de les diferents situacions en les que es va trobant el
participant i la resolució de problemes i dubtes.
- Orientació professional i desenvolupament personal i social del participant.
- Afavorir la iniciativa personal.
- Afavorir l’autonomia
- Afavorir la col·laboració i l’empatia amb l’entorn.
Formació teòric – pràctica
Perfils professionals: formadors i/o experts docents de les diferents àrees proposades.
Tasques a realitzar :
- Impartició dels mòduls
Gestió
Perfil professional: Personal tècnic especialitzat en formació
Tasques a realitzar :
- Gestió del projecte formatiu
Recursos materials
- 1 aula polivalent.
- 1 despatx per fer l’assessorament individual
- Material fungible
- Material didàctic
- Instal·lació a on l'alumnat s'integra en un context on es viu l'ambient laboral i es donen les
condicions d'una relació de treball, que faciliten l'aprenentatge i l'entrenament de situacions,
tasques i processos.
Les instal·lacions hauran d’estar preparades per poder realitzar les següents tasques:
· Identificar els principis bàsics de l'electricitat
· Descriure els processos de producció d'electricitat
· Interpretar la normativa i els sistemes de distribució elèctrica
· Localitzar avaries
· Realitzar operacions bàsiques de muntatge i manteniment de quadres elèctrics
· Realitzar la instal·lació de canonades, preparant, tallant i unint tubs per a la conducció
d'aigua i desguassos
· Realitzar operacions bàsiques d'instal·lació i manteniment d'aparells sanitaris,
radiadors i aparells de climatització d'ús domèstic.
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· Realitzar la instal·lació de canonades, preparant, tallant i unint tubs per a la conducció
d'aigua i desguassos
· Realitzar operacions bàsiques d'instal·lació i manteniment d'aparells sanitaris,
radiadors i aparells de climatització d'ús domèstic
CLÀUSULA 6 . Inici de l’activitat i terminis d’execució
Un cop aprovada la contractació i autoritzada pel es notificarà al contractista. Així, en el
mateix acte, se li comunicarà el calendari i l’horari del curs que serà d’obligat compliment
pel contractista.
No obstant l’anterior, l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès podrà modificar el calendari i/o
els horaris establerts d’acord amb les seves necessitats i sempre prèvia comunicació al
contractista.
La data d’inici serà posterior a l’adjudicació, de dilluns a divendres amb un mínim de 4 hores
lectives diàries.
El número d’hores totals del curs no poden ser modificats (ni incrementats ni disminuïts), de
forma unilateral, pels licitadors.
La durada del contracte serà de 2 mesos. I no es preveuen prorrogues.
CLÀUSULA 7. Personal docent que desenvoluparà l’activitat
Tots els formadors/es hauran de disposar dels coneixements suficients per tal de poder
impartir els corresponents cursos de formació i, en conseqüència, hauran de gaudir de la
necessària titulació i experiència.
PARTICULARITATS D’ALGUNS CONTINGUTS DEL TEMARI:
En la “Prevenció de Riscos Laborals” el personal docent haurà d’acreditar la possessió del
títol oficial de Tècnic de nivell superior en Prevenció de riscos laborals.
CLÀUSULA 8. Obligacions i drets de les parts
L’adjudicatari estarà obligat a atendre requeriments de documentació que pugui sol·licitar el
SOC relatius a la seva empresa, activitat i objecte del contracte i d’acord amb les bases
reguladores del programa subvencionat, si s’escau.
L’adjudicatari tindrà dret a rebre la informació i orientació de la Xarxa d’Ocupació del Baix
Penedès relativa al programa subvencionat del SOC per tal d’organitzar adequadament la
realització de l’acció formativa segons els requisits determinats a la normativa
CLÀUSULA 9. Possibilitat de subcontractació
El present contracte no permet la possibilitat de subcontractar amb tercers l’execució de les
prestacions, tal com preveu la base 5.7.2 de l’Ordre TSF/138/2018, d'1 d'agost, per la qual
s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa
de projectes innovadors i experimentals.
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CLÀUSULA 10. Materials i mitjans tècnics
Els contractistes hauran de disposar i facilitar tots aquells materials i mitjans tècnics que
siguin necessaris per tal de poder portar a terme el temari establert pel curs de capacitació i
que es relacionaran en la memòria.
CLÀUSULA 11. Centres on es desenvoluparà l’activitat
El desenvolupament dels cursos es realitzarà al Centre Municipal de Cultura i aula de
formació de l’hotel d’entitats i la part més pràctica es realitzarà a les instal·lacions del
contractista, el qual haurà de disposar de un certificat de solidesa de l’immoble/s on
s’impartiran les accions, expedit/s i visat/s dins dels últims 4 anys. Aquesta instal·lació serà
determinada pel contractista en la memòria.
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