PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTR ACTE DE SERVEIS PER A LA
IMP ARTI CIÓ DE DOCÈNCIA EN EL MARC DELS PLANS D’OCUPACIÓ MUNICIPALS 2019

1. Justificació de la necessitat de contractació
En data 30 d’octubre de 2018, el Ple de l'Ajuntament de Granollers va aprovar el Pressupost de
l’exercici 2019, que inclou la dotació de crèdit necessari per contractar i formar persones aturades
per realitzar serveis de caràcter públic i interès general de competència municipal ( Plans
d’Ocupació Municipals 2019).
Entre les accions que l'Ajuntament de Granollers posa en funcionament en el marc d’aquests
Plans d’Ocupació Municipals 2019 es troba la realització d’accions de formació adreçades a les
persones contractades. L’objectiu d’aquestes accions formatives és la millora en l’oc upabilitat dels
participants, per tal d’incrementar les seves possibilitats d’inserció laboral, un cop finalitzada la
seva participació en els plans d’ocupació.
Del total del pressupost aprovat per als Plans d’ocupació Municipals 2019, resten disponibles
24.9450,00 euros destinats a la impartició d’accions formatives a les persones contractades.
La formació professionalitzadora a oferir als treballadors contractats en el marc dels plans
d’ocupació ha de complir els següents requisits:



Ser realitzada durant el contracte de treball i dins l'horari laboral.



Estar vinculada a les tasques que desenvolupen en el seu lloc de treball .



Realitzar-se en instal·lacions municipals i/o en centres i entitats de formació, per impartir
l’especialitat prevista.

Tenint en compte els esmentats requisits i els perfils professionals de les persones contractades, el
Servei de Promoció Econòmica ha previst oferir a als participants contractats en el marc del
programa, les següents formacions:

-

2 Edicions del curs Eines Google, de 30 hores de durada, adreçat a 17 persones de perfils
administratiu i tècnic.

-

2 Edicions del curs Habilitats de comunicació, de 50 hores de durada, adreçat a un total
de 24 persones de perfil administratiu, tècnic, conserges i agents cívics.

-

1 Edició del curs Intel·ligència emocional i resolució de conflictes, de 30 hores de
durada, adreçat a 7 persones, de perfil conserge i agents cívics.

2. Finalitat i objecte del contracte
L'objecte d’aquest contracte és el següent:

a) la impartició presencial d’accions de formació adreçades al personal contractat en el marc
dels Plans d’Ocupació Municipals 2019

Les accions formatives estan dirigides a un màxim de 28 alumnes i, al pertànyer a especialitats
formatives diferents i independents, s’han dividit en diferents lots. Els licitadors poden optar a
presentar oferta per a un o més lots, sense que s’estableixi un límit màxim de lots al que es pot
presentar.
Per tant, l’objecte del contracte es divideix en els següents lots:
NÚM. DE LOT

ACCIÓ FORMATIVA

HORES

ALUMNES

LOT 1

Habilitats de comunicació

50 hores

12

2

Eines Google

30 hores

8-9

2

Intel·ligència emocional

30 hores

7

1

LOT 2
LOT 3

EDICIONS

b) la gestió documental de les mateixes (llistats d’assistència, qüestionaris d’avaluació, actes
d’avaluació, emissió de diplomes, etc.).
3. Terminis de realització del servei:
El termini d’impartició de les diferents accions formatives formatives és el següent:
NÚM. DE LOT

ACCIÓ FORMATIVA

Termini d’execució de les accions
Entre el 07/10/2019 i el 15/11/2019, 1a edició

LOT 1

Habilitats de comunicació

Abans del 18 de març, 2a edició

LOT 2

Eines Google

Entre el 07/10/2019 i el 15/11/2019

LOT 3

Intel·ligència emocional

Abans del 18 de març de 2020

La documentació relativa a la gestió de l’acció formativa s’haurà de lliurar com a màxim un mes
desprès de la finalització de cada curs.
4. Característiques del servei a realitzar:
L’adjudicatari del contracte restarà obligat a:


Impartir les accions formatives adjudicades. La llengua vehicular per a la impartició de les
accions formatives serà la llengua catalana, i haurà de prestar-se de forma presencial.



Avaluar l’alumnat i lliurar una còpia a l’equip tècnic del programa



Realitzar la impartició de l’acció formativa objecte del contracte en aules que el propi
centre tingui al municipi de Granollers. L’aula on s’impartirà l’acció formativa contractada
ha de complir els requeriments establerts segons normativa vigent.



El centre farà una proposta de calendarització de la formació, en funció de la seva
disponibilitat d’aules i docents i els terminis de realització del servei detallats al punt 3, tenint
en compte no superar les 5 hores diàries ni els 2 dies lectius per setmana i en horari de
matí.



Facilitar els materials didàctics necessaris per realitzar l’acció formativa, que estaran
inclosos en el cost del contracte.



Garantir que els docents que impartiran l'acció formativa compleixin els següents requisits:
a. Disposar d’experiència mínima esmentada en el quadre següent, en contractes
similars, en serveis o treballs descrits en l’objecte del contracte
b. Disposar de les titulacions acadèmiques i professionals demanades.
Estudis i titulacions dels
formadors/ores i de l’empresa

Llicenciat/ada, Diplomat/da,
Enginyer/a, Enginyer/a
tècnic/a, Arquitecte,
Arquitecte tècnic/a o el
títol de grau universitari
corresponent.



Experiència docent
dels formadors/ores

Per acreditar la competència docent, el formador haurà
d'acreditar una experiència professional com a docent d'
almenys 300 hores, en els últims 10 anys, o estar en
possessió del certificat de professionalitat de formador
ocupacional o del certificat de professionalitat de docència de
la formació professional per a l'ocupació.

Informar diàriament a l’equip tècnic de l’assistència dels alumnes.

5. Proposta econòmica
Presentar una proposta econòmica de la següent manera:
o

preu hora en concepte de docència, que inclou tots els conceptes (honoraris,
instal·lacions, materials), multiplicat per número d’hores.

Al pressupost, s'ha de fer constar, a més de la data i número de pressupost, la referència d'activitat
i el preu per cada concepte, així com el preu total del pressupost amb els impostos que
corresponguin (IVA, IRPF) desglossats, el nombre de participants, i l’adreça on es desenvoluparà
l’activitat.
Les dades fiscals que han de constar al pressupost són les següents:
Ajuntament de Granollers

Pl. de la Porxada, 6
08402 Granollers
CIF P0809500B

6. Documentació a aportar amb la oferta econòmica
La proposta econòmica abans descrita, haurà d’anar acompanyada per una proposta de
contingut formatiu que inclourà els següents apartats:


Programa formatiu (continguts, durada).

 Calendarització del curs.
 Sistema d'avaluació dels alumnes.
 Descripció de les instal·lacions on es desenvoluparà l'acció formativa
 Documentació acreditativa del nombre d’alumnes autoritzats per l’aula homologada.
 CV dels docents que desenvoluparan l'activitat formativa.
 Metodologia utilitzada per la impartició de la docència.

ACCIONS PER A UNA CONTRACTACIÓ PÚBLICA RESPONSABLE


El servei objecte del contracte es desenvoluparà respectant les normes sociolaborals
vigents a Espanya i en la Unió Europea, i de l'Organització Internacional del Treball.



En la determinació del pressupost del contracte s'haurà de tindre en compte el salari base i
totes aquelles retribucions establertes en el conveni, pactes o contractes laborals que
resultin de l'aplicació al contracte.



En el desenvolupament del servei objecte del contracte s’hauran d’adoptar, en tot cas, les
mesures previstes en matèria de seguretat i salut en el treball, i les mesures necessàries per
evitar que de l’execució del contracte es puguin derivar danys al personal municipal o a la
ciutadania en general.



En tot cas s’haurà de respectar el principi de no discriminació per raó de gènere i s’haurà
d’evitar l’ús del llenguatge i imatges sexistes, que es fa extensiu a la documentació que
presenti el/s licitador/s.



A l'inici de l’execució del contracte l'empresa adjudicatària, si te més de 250 persones en
plantilla, haurà de presentar un Pla d'igualtat entre homes i dones durant l'execució del
contracte, en els termes que estableix la Llei orgànica 3/2017 sobre la igualtat efectiva entre
homes i dones.



L’empresa adjudicatària haurà de complir en tot moment tots els requisits de gestió
ambiental que disposa l'Ajuntament de Granollers, amb el propòsit d’utilitzar productes de
baix consum de recursos i materials, reduir les emissions contaminants, i minimitzar la
generació de residus i incentivar la seva valorització energètica, així com l’economia circular.

Finalment, aquest Plec de prescripcions tècniques particular s’ha confeccionat tenint en compte allò
previst a la Convenció de Nacions Unides sobre els drets de les persones amb diversitat funcional,
així com els criteris d'accessibilitat universal i de disseny universal o disseny per a totes les
persones, tal com són definits en la legislació vigent.

Granollers, a 29 de juliol de 2019
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