PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES QUE REGULARAN EL CONTRACTE DE
SERVEIS CONSISTENT EN LA IMPARTICIÓ DE 6 MÒDULS DE FORMACIÓ
TRANSVERSAL DIVIDITS EN 2 LOTS DE 3 MÒDULS:
LOT 1: adreçat a 12 persones participants al Programa TREBALL I FORMACIÓ
2020 COVID (REGULAT PER L’ORDRE TSF/ 156/2018, DE 20 DE SETEMBRE, MODIFICADA
PER L’ORDRE TSF/115/2019, DE 7 DE JUNY, I L’ORDRE TSF/156/2020 DEL 25 DE FEBRER)

LOT 2: adreçat a 5 persones participants al Programa TREBALL I FORMACIÓ
2020 DONA (REGULAT PER L’ORDRE TSF/ 156/2018, DE 20 DE SETEMBRE, MODIFICADA
PER L’ORDRE TSF/115/2019, DE 7 DE JUNY, I L’ORDRE TSF/156/2020 DEL 25 DE FEBRER)
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Clàusula 1. Objecte del contracte
L’objecte d’aquest plec és regular el contracte de serveis que té com objecte la impartició de
sis mòduls formació dividits en dos lots de tres mòduls corresponents a dues convocatòries
diferenciades del programa Treball i Formació. L’objecte del contracte es divideix en 2 lots:
Programa del SOC

Objecte del contracte
Impartició dels mòduls formatius següents:

LOT 1
3
mòduls

Treball i Formació
2020 COVID

 1 mòdul de ADG - Treball en equip (30 hores).
 1 mòdul de SAN - Primers auxilis bàsics en l’àmbit
sanitari (10 hores).
 1 mòdul de SAN - Gestió administrativa sanitària (20
hores).
Alumnat:
12 persones participants al programa.
Terminis:
Entre 10 de maig i 15 de juliol de 2021.
Impartició dels mòduls formatius següents:

LOT 2
3
mòduls

Treball i Formació
2020 DONA

 1 mòdul IFC – Tractament de la informació
(ACTIC/C4). Nivell bàsic (30 hores).
 1 mòdul IFC - Tractament de la informació numèrica
(ACTIC/C6). Nivell bàsic (30 hores).
 1 mòdul ADG – Com parlar en públic (20 hores).
Alumnat:
5 persones participants al programa.
Terminis:
Entre 10 de maig i 15 de juliol de 2021.

LOT 1
En el marc de les Línies COVID i PANP COVID de la convocatòria del Programa Treball i
Formació 2020 COVID, el Servei d’Ocupació de Catalunya ha atorgat al Consell Comarcal
del Bages una subvenció màxima per persona de 473,70 € dins el bloc de formació en els
expedients 2020-COVID-9-SPOO-00057 / 2020-PANP-9-SPOO-00057, per realitzar 60
hores de formació a les persones contractades, 12 en total, per implementar el projecte
“Suport al personal tècnic dels Serveis Socials Bàsics als ajuntaments” i el projecte “Suport
al personal tècnic dels Serveis de Protecció civil dels ajuntaments”, d’acord amb la
Resolució de la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de 09/10/2020.
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El preu màxim s’ha establert a partir del preu/hora per alumne i modalitat formativa fixat pel
Servei d’Ocupació de Catalunya en la Resolució d’atorgament (473,70€ per persona x 12
persones contractades = 5.684,4 €). Aquest import està exempt d’IVA segons els articles
20.1.8 i 20.1.9 de la Llei 37/1992.
Per donar compliment a la subvenció atorgada en l’esmentat bloc es proposa contractar la
impartició de tres mòduls:
 1 mòdul de ADG - Treball en equip (30 hores).
 1 mòdul de SAN - Primers auxilis bàsics en l’àmbit sanitari (10 hores).
 1 mòdul de SAN - Gestió administrativa sanitària (20 hores).
LOT 2
En el marc de les Línia DONA de la convocatòria del Programa Treball i Formació 2020
DONA i COORD, el Servei d’Ocupació de Catalunya ha atorgat al Consell Comarcal del
Bages una subvenció màxima per persona de 625,60 € dins el bloc de formació en els
expedients 2020-COVID-9-SPOO-00057 / 2020-PANP-9-SPOO-00057, per realitzar 80
hores de formació a les persones contractades, 5 en total, per implementar el projecte
“Suport administratiu al personal tècnic dels Serveis Comarcals”, d’acord amb la Resolució
de la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de 30/12/2020.
El preu màxim s’ha establert a partir del preu/hora per alumne i modalitat formativa fixat pel
Servei d’Ocupació de Catalunya en la Resolució d’atorgament (619,20€ per persona x 5
persones contractades = 3.128 €). Aquest import està exempt d’IVA segons els articles
20.1.8 i 20.1.9 de la Llei 37/1992.
Per donar compliment a la subvenció atorgada en l’esmentat bloc es proposa contractar la
impartició de tres mòduls:
 1 mòdul IFC – Tractament de la informació (ACTIC/C4). Nivell bàsic (30 hores).
 1 mòdul IFC - Tractament de la informació numèrica (ACTIC/C6). Nivell bàsic (30
hores).
 1 mòdul ADG – Com parlar en públic (20 hores).
Tal i com es recull en la Base 5.2 de l’Ordre TSF/156/2018 (per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació),
aquests sis mòduls formatius han de ser impartits per un centre acreditat i homologat
pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

Clàusula 2. Antecedents
Atès que el Consell Comarcal del Bages, des de l’Àrea de Desenvolupament Comarcal,
gestiona programes per fomentar l’ocupació a la comarca mitjançant subvencions del Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC) i de la Diputació de Barcelona. Amb aquest objectiu es
gestionen programes en aquelles convocatòries del SOC a les quals 29 ajuntaments de la
comarca de menys de 20.000 habitats no s’hi poden acollir. D’aquesta manera es garanteix
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cobertura a tota la ciutadania a les polítiques actives d’ocupació que han de servir per
incrementar el seu grau d’ocupabilitat i donar-los suport en la inserció laboral tot afavorint
aquells col·lectius de més difícil inserció laboral.
Atès que el Consell Comarcal del Bages va presentar una sol·licitud de subvenció a la
Resolució TSF/1419/2020, de 16 de juny, per la qual s'obre la convocatòria extraordinària
per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, que
preveu el Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementaries en
matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la
COVID-19, regulada per l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, modificada per l'Ordre
TSF/115/2019, de 7 de juny i l'Ordre TSF/20/2020 del 25 de febrer.
Atès que en data 09 d’octubre es va rebre la notificació del Servei d’Ocupació de Catalunya,
amb número d’expedient SOC 053/20/000057, per la qual la Directora del Servei d’Ocupació
de Catalunya ha resolt favorablement la sol•licitud de subvenció esmentada.
Atès que el Consell Comarcal del Bages va presentar una sol·licitud de subvenció a la
Resolució TSF/2831/2020, de 30 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any
2020, per a la concessió de subvencions de la línia DONA i l'acció COOR del Programa
Treball i Formació, regulada per l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, modificada per
l'Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny i l'Ordre TSF/20/2020 del 25 de febrer.
Atès que en data 30 de desembre es va rebre la notificació del Servei d’Ocupació de
Catalunya, amb número d’expedient SOC 039/20/000055, per la qual la Directora del Servei
d’Ocupació de Catalunya ha resolt favorablement la sol•licitud de subvenció esmentada.
Atès que l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, i modificada per l’Ordre TSF/115/2019,
de 7 de juny, i l'Ordre TSF/20/2020, de 25 de febrer, estableix que l’objectiu del Programa
Treball i Formació és facilitar, a les persones en situació d’atur amb més dificultats d’accedir
al mercat de treball, la millora de la seva ocupabilitat facilitant-los competències
professionals mitjançant una experiència laboral, en un entorn productiu real, i formació
professionalitzadora o transversal.

Clàusula 3. Objectius
-

Augmentar l’ocupabilitat de les persones participants, millorant les seves
competències tècniques vinculades amb l’ocupació a desenvolupar.
Promoure la motivació per l’aprenentatge.
Incrementar les possibilitats de poder reinserir-se al mercat de treball.

Clàusula 4. Persones destinatàries
Les persones destinatàries de la formació a contractar són persones contractades pel
Consell Comarcal del Bages en el marc del Programa Treball i Formació amb els perfils que
estableixen les corresponent Resolucions de cadascuna de les convocatòries del programa.
Els perfils corresponents a cada lot de mòduls de formació són els següents:
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Resolució del SOC

Perfils segons Resolució
 Línia COVID: les persones inscrites al Servei
Públic d'Ocupació de Catalunya com a
demandants d'ocupació no ocupades (DONO) a
partir del 16 de març de 2020, aquest inclòs.

LOT 1

 Línia PANP-COVID: les persones en risc de
caure en situació d'atur de llarga durada, no
perceptores de prestació per desocupació o
subsidi ni d'ajuts. Per aquesta convocatòria i
línia, s'entén per persones en risc de caure en
situació d'atur de llarga durada, les persones
inscrites al Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya com a demandants d'ocupació no
ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos, durant
els 18 mesos anteriors a la data de la
presentació de la corresponent oferta d'ocupació.

Resolució
TSF/1419/2020
Treball i Formació
2020 COVID

Línia DONA

LOT 2

Resolució
TSF/2831/2020
Treball i Formació
2020 DONA

a) Les dones en situació d'atur inscrites com a
demandants d'ocupació no ocupades (DONO),
víctimes de violència de gènere.
b) Les dones en risc de caure en situació d'atur de
llarga durada no perceptores de prestació per
desocupació o subsidi ni d'ajuts, preferentment més
grans de 52 anys. S'entén per dones en risc de
caure en situació d'atur de llarga durada, les dones
inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
com a demandants d'ocupació no ocupades
(DONO), com a mínim 6 mesos durant els 24 mesos
anteriors a la data de la presentació de la
corresponent oferta d'ocupació. Es prioritzaran les
persones que no tinguin la cotització suficient perquè
se'ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a
l'edat ordinària de jubilació.

Clàusula 5. Actuacions i contingut
L’objecte del contracte és la impartició i l’execució de sis mòduls de formació transversal
dividits en dos lots de tres mòduls corresponents a dues convocatòries diferenciades del
programa Treball i Formació.
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LOT 1 – Treball i Formació 2020 COVID


Mòduls
-



1 mòdul de ADG - Treball en equip (30 hores).
1 mòdul de SAN - Primers auxilis bàsics en l’àmbit sanitari (10 hores).
1 mòdul de SAN - Gestió administrativa sanitària (20 hores).
Horari

L’horari de realització dels 3 mòduls de formació està previst que sigui entre la forquilla de
8:00 i 15:00 hores de dilluns a divendres. Caldrà que la proposta presentada per l’empresa
adjudicatària contingui un màxim de 5 hores diàries.


Distribució d’alumnes

El nombre d’alumnes total són 12 persones participants als projectes de “Suport al personal
tècnic dels Serveis Socials Bàsics als ajuntaments” i de “Suport al personal tècnic dels
Serveis de Protecció civil dels ajuntaments” que han de formar un únic grup classe, sempre
que sigui possible per les restriccions imposades davant la pandèmia de la COVID19.
En el cas que es fes la distribució de les 12 persones en dos grups classe, ja sigui motivada
per les restriccions sanitàries davant la pandèmia o qualsevol altra circumstància, no
suposarà cap augment del preu màxim establert ni modificació dels terminis.
LOT 2 – Treball i Formació 2020 DONA


Mòduls
-



1 mòdul IFC – Tractament de la informació (ACTIC/C4). Nivell bàsic (30 hores).
1 mòdul IFC - Tractament de la informació numèrica (ACTIC/C6). Nivell bàsic (30
hores).
1 mòdul ADG – Com parlar en públic (20 hores).
Horari

L’horari de realització dels 3 mòduls de formació està previst que sigui entre la forquilla de
8:00 i 15:00 hores de dilluns a divendres. Caldrà que la proposta presentada per l’empresa
adjudicatària contingui un màxim de 5 hores diàries.


Distribució d’alumnes

El nombre d’alumnes total són 5 persones participants als projectes de “Suport administratiu
al personal tècnic dels Serveis Comarcals” que han de formar un únic grup classe.
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Clàusula 6. Tasques a realitzar
Les tasques incloses en l’adjudicació del contracte de servei per a cada lot de
mòduls formatius són:
-

Planificació de les sessions.
Preparació del material i els recursos.
Execució de les sessions.
Reunions de seguiment i avaluació amb la persona que coordina el Programa Treball i
Formació del Consell Comarcal del Bages.
Comunicar diàriament les faltes d’assistència dels/les alumnes participants.
Enviar setmanalment el registre d’assistències i aportar el document escanejat.
Entrega de la següent documentació al Consell Comarcal:
o Documentació acreditativa de l’existència de la pòlissa
d’assegurança.
o Fitxa dels experts més les acreditacions de la titulació i experiència
laboral i de la competència de la persona docent.
o Planificació de l’avaluació dels aprenentatges.
o Informe setmanal i mensual d’assistència.
o Informe individualitzat de seguiment i avaluació per cada persona
participant.
o Acta d’avaluació de l’acció de formació.

Les obligacions relacionades amb l’execució de les tasques a realitzar per a cada
lot de mòduls formatius són les següents:
-

-

Designar una persona responsable amb un telèfon i un correu electrònic de contacte
amb la que caldrà poder mantenir una comunicació fluida, àgil, resolutiva i freqüent pel
desenvolupament de l’acció formativa. El temps de resposta no podrà ser superior a les
36 hores en dies laborables.
Responsabilitzar-se de l’execució de les sessions formatives segons el temari que
estableix el Real Decret però actualitzant-lo en la mesura del possible per tal de
permetre una adaptació a l’actual ocupació.
Detectar les necessitats de les persones destinatàries per tal d’aplicar metodologies
motivadores i que permetin un millor aprofitament del temari.
Comunicar, de forma immediata al Consell Comarcal, qualsevol incidència greu en el
desenvolupament de la formació, així com qualsevol canvi en el calendari.
Assumir l’assegurança del centre formatiu el qual s’imparteixi la formació.
Fer-se càrrec del material a entregar als/a les alumnes i del necessari per a impartir els
continguts, així com de mantenir en bon estat i actualitzats els ordinadors de l’aula.
contracte.
Aportar tot el personal necessari i suficient per a la realització de l’objecte del contracte.
Disposar de personal suplent per poder substituir les persones que prestin els serveis
objecte de contracte en supòsits de vacances, absències i/o malalties, segons les hores
establertes.
L’empresa adjudicatària i el personal a càrrec seu que presti l’atenció directa, hauran
d’afavorir una bona relació amb les persones destinatàries com a base de la prestació
del servei i eludir qualsevol conflicte personal. L’empresa haurà d’informar
expressament al Consell Comarcal, a través dels canals de coordinació establerts, de
qualsevol incidència que tingui lloc durant la prestació dels tallers.

Muralla de Sant Domènec, 24 - 08241 MANRESA N.I.F: P-5800009-B - DIR3: L06090007 - Tel. 93 693 03 50 - web: www.ccbages.cat - a/e: consell@ccbages.cat

Clàusula 7. Planificació
Es defineixen unes fases de treball i execució per part de l’empresa adjudicatària que
permetran el seguiment i la supervisió del contracte.


Preparació: un cop adjudicada l’empresa es realitzarà una reunió per tal de
concretar el calendari i la metodologia a realitzar.



Execució: impartició de les sessions formatives al grups-classe i comunicacions
periòdiques entre l’empresa adjudicatària i el Consell Comarcal pel seguiment de
les accions i per l’entrega de la documentació per part del centre que imparteixi la
formació.



Avaluació: es realitzarà una reunió per valorar les accions formatives, l’avaluació
de l’alumnat i les proves realitzades, i fer el corresponent tancament administratiu.
Serà imprescindible realitzar un informe d’avaluació per a cada persona
participant.

Clàusula 8. Seguiment del servei
L’empresa adjudicatària designarà una persona representant que serà la responsable de la
coordinació general del servei, del seguiment del funcionament i de respondre davant de
qualsevol incidència en relació al desenvolupament del contracte. La coordinació es
realitzarà amb la periodicitat que es fixi.
També es realitzaran coordinacions periòdiques entre el Consell Comarcal i les persones
docents.
Hi haurà una reunió prèvia abans de l’inici del servei entre el personal tècnic i de coordinació
de l’empresa adjudicatària i el tècnic d’ocupació responsable del programa Treball i
Formació del Consell Comarcal per fixar els procediments i concretar els últims detalls
relatius a l’inici del servei.
S’establiran mecanismes de coordinació periòdics entre la persona de coordinació de
l’empresa adjudicatària, les persones docents i la persona que coordina el programa Treball
i Formació del Consell Comarcal, mínim una mensual.

Clàusula 9. Requisits tècnics del centre de formació
La contractació del servei resta supeditada a la validació del centre i de les accions
formatives proposades a l’aplicatiu GIA per part del Servei d’Ocupació de Catalunya.
Per a la consecució de l’objecte del contracte es necessari que s’acrediti:
- Que les instal·lacions on s’impartiran les accions formatives estiguin ubicades a la
comarca del Bages, preferiblement en el municipi de Manresa. En el cas que no sigui en
aquest municipi, s’haurà de compatibilitzar l’horari en la clàusula 5 amb la formació,
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essent les despeses de trasllat de l’alumnat incloses en el preu i partint del municipi de
Manresa.
- Que les aules estiguin homologades pel Servei d’Ocupació de Catalunya i que reuneixen
les condicions adequades de solidesa i seguretat.
- Que el centre de formació està acreditat i homologat pel Servei d’Ocupació de Catalunya
per impartir la formació objecte del contracte.
- Que el personal formador estigui acreditat per a impartir les especialitats corresponents
amb l’experiència professional requerida segons l’acreditació.
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