PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

QUE HA DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ACCÉS A UNA
PLATAFORMA ONLINE PER A LA GESTIÓ DE LA MATRICULACIÓ DE
L’ALUMNAT, I L’ÚS DE LLICÈNCIES DE CONTINGUTS E-LEARNING PER A LA
IMPARTICIÓ DE CURSOS DE FORMACIÓ EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I
LA COMUNICACIÓ DINS DEL SERVEI AULA OBERTA DEL CENTRE DE
PROMOCIÓ ECONÒMICA I SERVEIS A LES EMPRESES CAN CALDERON DE
L’AJUNTAMENT DE VILADECANS.
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1.- OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte és el servei d’accés a una plataforma online per a la gestió de la
matriculació de l’alumnat, i l’ús de llicències de continguts e-learning per a la impartició de
cursos de formació en tecnologies de la informació i la comunicació dins del servei Aula
Oberta del centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses Can Calderon de
l’Ajuntament de Viladecans.

2.- CARACTERÍSTIQUES GENERALS I OPERATIVA DEL SERVEI
L’Aula Oberta és un servei d'autoaprenentatge, que ofereix una oferta formativa amplia
adreçada, principalment, a persones que es troben en situació d’atur laboral. L’objectiu és
que les persones puguin adquirir o actualitzar els seus coneixements i competències en
noves tecnologies, ofimàtica, idiomes i formació en diferents àmbits professionals, per
afavorir i ampliar les seves oportunitats d’inserció laboral.
El servei disposa d’un espai amb ordinadors i accés a Internet que permet utilitzar una
plataforma amb continguts multimèdia, per tal que les persones participants es puguin formar
de manera autònoma i segons el seu ritme de treball. L’aula compta amb personal tècnic que
ofereix suport i atenció personalitzada i, en cas necessari resoldre dubtes relacionats amb
els continguts formatius online. A més, el personal tècnic és la persona encarregada de
donar d’alta i gestionar les matrícules de les persones participants i de fer el seguiment del
seu procés formatiu.
La formació dels cursos és presencial i, per assolir els objectius, es necessària l’assistència
de dos dies a la setmana. La durada dels cursos ha d’anar en funció del número d’hores de
cada curs que s’oferta i del temps i ritme de treball que necessiti cada participant. L’aula
disposa de diferents horaris per facilitar la disponibilitat a la formació de les persones
participants. Una vegada finalitzat el curs l’alumne/a obté un certificat d'aprofitament.
L’oferta formativa de l’Aula Oberta s’imparteix en la modalitat e-learning a través d’una
plataforma de gestió de matrícules amb contingut formatiu multimèdia. El personal tècnic és
la persona encarregada de donar d’alta i gestionar les matrícules de les persones
participants, així com de fer el seguiment del seu procés formatiu a través de la plataforma elearning.
L’oferta formativa de l’Aula Oberta consta d’un mínim de 100 cursos que inclou formació en
ofimàtica (Word, Accés, Excel, PowerPoint), anglès (A1, A2, B1 i B2), diferents cursos
d’habilitats socials i una oferta àmplia de cursos professionalitzadors relacionats amb els
àmbits de comerç i màrqueting, hosteleria i turisme, administració i gestió, sanitat i serveis
socioculturals i a la comunitat

OPERATIVA DEL SERVEI:
1. Selecció de persones participants que disposin de competències bàsiques en TIC per
poder realitzar els cursos de manera autònoma.
2. El personal tècnic de l’Aula Oberta dóna accés a la plataforma i realitza la matrícula
de cada alumne/a. L’accés a la plataforma es pot fer directament a través de la web
de l’Ajuntament de Viladecans.
3. L’alumne/a obté les seves claus d’accés, accedeix a la seva àrea de treball dins de la
plataforma i pot iniciar el curs de manera presencial, dins de l’horari establert amb el
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servei. L’àrea de treball disposa de diferents recursos de comunicació, agenda,
tutorial de l’eina i progressos formatius individuals.
4. El personal tècnic de l’Aula Oberta ofereix una sessió informativa per conèixer la
plataforma, el seu ús i recursos disponibles. Tanmateix, fa el seguiment i
acompanyament personalitzat de tot el procés formatiu de l’alumne/a.
5. Una vegada iniciat el curs, l’alumne/a disposa dels següents serveis a través de la
plataforma:
•
•
•
•
•
•

•
•

Accés als cursos formatius e-learning matriculats.
Pla formatiu distribuït per mòduls amb contingut multimèdia i amb
possibilitats d’imprimir-ho.
Activitats pràctiques en diferents formats.
Recursos interactius en línia que complementen el contingut formatiu.
Activitats autoavaluables: la persona participant disposa d’activitats
autoavaluables per practicar cada unitat didàctica.
Avaluacions en línia: al finalitzar totes les unitats l’alumne/a disposarà de
l’avaluació final que tindrà com objectiu avaluar tots el continguts formatius
assolits en el curs.
En cas necessari, hi ha la possibilitat d’ampliació del termini de finalització
del curs a través de la plataforma.
Suport tècnic per a la resolució de dubtes i incidències, tant per part de
l’empresa externa distribuïdora del l’oferta formativa, com del personal
tècnic del servei de l’Aula Oberta.

3.- VIGÈNCIA DEL CONTRACTE
La vigència del contracte es fixa en tres anys, prorrogables per un any més.

4.- EXECUCIÓ DEL SERVEI I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
L'execució del servei objecte del present contracte, quedarà condicionada a l'existència
de crèdit adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte.

Seran obligacions del contractista:
•

Donar accés a una plataforma online, actualitzada en darrera versió, per a la
gestió de la matriculació de l’alumnat, que permeti obtenir dades i fer un
seguiment del procés formatiu de les persones participants.

•

Capacitat d’oferir un volum anual d’aproximadament 200 llicències de continguts
e-learning amb activitats interactives i d’avaluació en línia autoavaluables que
permeti l’assoliment dels objectius i certificació de continguts formatius amb els
següents continguts:
o Llicències de Microsoft Office (Word, Excel, Acces, Powerpoint i Outlook)
o Llicències d’Anglès (A1, A2, B1 i B2)
o Llicències de cursos d’habilitats socials
o Llicències de cursos professionalitzadors relacionts amb els àmbits de comerç
i màrqueting, hoteleria i turisme, administració i gestió, sanitat i serveis
socioculturals i a la comunitat
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•

Oferir una durada màxima de 6 mesos en les llicències actives, per donar a les
persones participants un marge de temps raonable per finalitzar els cursos.

•

Donar accés a un catàleg més ampli de cursos per donar resposta a altres
necessitats formatives de les persones que vulguin millorar les seves
competències a través de l’entorn digital. Aquesta oferta haurà d’incloure cursos
relacionats amb l’oferta formativa que es contracta.

•

Possibilitar la modificació anual de l’oferta formativa en funció de les necessitats
detectades de les persones usuàries.

•

Actualitzar permanent dels continguts formatius e-learning.

•

Atendre les observacions i suggeriments de l’equip tècnic en relació amb les
anomalies de forma o contingut detectades en els recursos formatius que
s’ofereixen.

•

Donar suport tècnic gratuït en cas d’incidències o consultes, de dilluns a divendres
de 8:00 a 20:00 hores.

•

Resoldre les incidències en un termini de 24 hores.

•

En relació al tractament de dades personals, obligacions de l’encarregat de les
dades:

L’encarregat del tractament i tot el seu personal queda sotmès a la normativa de
protecció de dades, en especial la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció
de dades de personals i garantia dels drets digitals i el Reglament que la desplega,
aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre i, de forma específica, a les
condicions següents:
a. Utilitzar les dades que formen part d’aquests fitxers, o les que reculli per a ser-hi
incloses, només per a la finalitat objecte d’aquest encàrrec.
b. Tractar les dades d’acord amb les instruccions del responsable del tractament.
c. No comunicar les dades a terceres persones, ni tan sols per a la seva conservació,
llevat que compti amb l’autorització expressa del responsable del fitxer o tractament,
en els supòsits legalment admissibles.
L’encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del mateix
responsable, expressament designats per a la mateixa finalitat o una que sigui
compatible.
d. Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a què hagin
tingut accés en virtut del present encàrrec, fins i tot després de finalitzar el seu
objecte.
e. No està prevista la subcontractació del servei.
f. Destruir les dades, un cop complerta la prestació. Un cop destruïdes, l’encarregat ha
de certificar-ne la destrucció per escrit i ha de trametre el certificat al responsable del
fitxer.
No obstant això, l’encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades degudament,
mentre puguin derivar-se responsabilitats de l’execució de la prestació.
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Exercici de drets:
Quan les persones afectades exerceixin els drets d’accés, rectificació i cancellació
davant l’encarregat del tractament, aquest ha de comunicar-ho per correu electrònic a
l’adreça que indiqui el responsable. La comunicació s’ha de fer de forma immediata, i en
cap cas més enllà del dia laborable següent a la recepció de la sollicitud, juntament, si
escau, amb les altres informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sollicitud: a
la adreça de correu següent : DPD@viladecans.cat

5.-SISTEMA DE FACTURACIÓ
L’import dels serveis realitzats es justificarà mitjançant aportació, per part de l’empresa
adjudicatària, de les corresponents factures mensuals amb el desglossament determinat pels
serveis tècnics municipals responsables de l’execució del contracte, i es presentaran
electrònicament a inicis del mes següent a l’immediatament posterior del que s’hagi prestat el
servei.

6.- INFORMACIÓ
Mensualment l’adjudicatari facilitarà en suport informàtic un resum dels participants donats
d’alta així com la durada de l’ús de la llicència i dels resultats assolits.

Neus Alonso Palomares
Cap unitat Servei Formació i Ocupació
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Maria José Arcos Rodríguez
Directora Servei de Formació i Ocupació
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