AJUNTAMENT DE PALAMÓS
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DELS SERVEIS
D’ACTIVITATS FORMATIVES
1. Objecte del contracte
Constitueix l’objecte del contracte la prestació d’activitats formatives al departament
d’Ensenyament. Les activitats objecte del contracte es realitzaran tot l’any d’acord amb la
periodicitat marcada en aquest plec.
2. Qualificació del contracte
El contracte tindrà, en tot moment i a tots els efectes, la qualificació de contracte de
serveis socials i altres específics atès que es troba inclòs en l’Annex XIV de la Directiva
2104/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre
contractació pública. (CPV: 80400000-8 “Serveis d’ensenyament per a adults i altres
serveis d’ensenyament”).
3. Durada del contracte
El contracte tindrà una durada de 2 anys, a comptar des del dia 1 de setembre de 2017, si
ha tingut lloc la formalització del contracte. En el supòsit que la formalització sigui posterior
al dia 1 de setembre de 2017 des de la data de l’inici de les prestacions. L’inici de les
prestacions ha de tenir lloc l’endemà de la formalització del contracte.
El contracte podrà ser objecte de dues pròrrogues d’un any cada una, de forma expressa i
per mutu acord de les parts, sense que la durada de la seva vigència, incloses les
pròrrogues, pugui excedir de quatre anys. Per tal de permetre l’adopció de l’acord de l’inici
d’un nou procediment de licitació del contracte, l’empresa contractista ha de comunicar a
l’Ajuntament, sis mesos abans de la data de finalització del contracte o de la primera
pròrroga, la seva voluntat de prorrogar-lo.
4. Serveis formatius a prestar
4.1.-ESCOLA MUNICIPAL D' ADULTS
4.1.1 MÒDUL 1: IDIOMES I INFORMÀTICA
A.- ANGLÈS (170 hores cada curs)
Anglès Nivell 1
Contingut del curs: classes d’anglès per a adults. Nivell equivalent a 1r. d’Escola Oficial
d’Idiomes.
Horari: 5 hores/setmanals (4h lectives + 1h no lectiva)
Durada: segona quinzena de setembre fins a la primera setmana de juny.
Titulació: persona titulada en filologia anglesa, angloamericana o equivalent.
Anglès Nivell 2
Contingut del curs: classes d’anglès per a adults. Nivell equivalent a 2n. d’Escola Oficial
d’Idiomes.
Horari: 5 hores/setmanals (4h lectives + 1h no lectiva)
Durada: segona quinzena de setembre fins a la primera setmana de juny
Titulació: persona titulada en filologia anglesa, angloamericana o equivalent.
Anglès Nivell 3
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Contingut del curs: classes d’anglès per a adults. Nivell equivalent a 3r. d’Escola Oficial
d’Idiomes.
Horari: 5 hores/setmanals (4h lectives + 1h no lectiva)
Durada: segona quinzena de setembre fins a la primera setmana de juny.
Titulació: persona titulada en filologia anglesa, angloamericana o equivalent.
Anglès Nivell 4
Contingut del curs: classes d’anglès per a adults. Nivell equivalent a 4t.d’ Escola Oficial
d’Idiomes.
Horari: 5 h/setmanals (4h lectives+1h no lectiva)
Durada: segona quinzena de setembre fins a la primera setmana de juny.
Titulació: persona titulada en filologia anglesa, angloamericana o equivalent
Anglès Nivell 5
Contingut del curs: Classes d’anglès per a adults. Nivell equivalent a 5è d’Escola Oficial
d’Idiomes.
Horari: 5 hores/setmanals (4h lectives + 1h no lectiva)
Durada:segona quinzena de setembre fins a la primera setmana de juny.
Titulació: persona titulada en filologia anglesa, angloamericana o equivalent.
B.- CASTELLÀ (170 hores cada curs)
Castellà Nivell 1
Contingut del curs: classes de castellà per a adults. Nivell equivalent a 1r. de Escola
Oficial d’Idiomes.
Horari: 5 hores/setmanals (4h lectives + 1h no lectiva)
Durada: segona quinzena de setembre fins a la primera setmana de juny.
Titulació: persona titulada en filologia hispànica o equivalent .
C.- FRANCÈS (170 hores cada curs)
Francès Nivell 1
Contingut del curs: classes d’anglès per a adults. Nivell equivalent a 1r. d’Escola Oficial
d’Idiomes.
Horari: 5 hores/setmanals (4h lectives + 1h no lectiva)
Durada: segona quinzena de setembre fins a la primera setmana de juny.
Titulació: persona titulada en filologia francesa o equivalent.
Francès Nivell 2
Contingut del curs: Classes d’anglès per a adults. Nivell equivalent a 2n.d’ Escola Oficial
d’Idiomes.
Horari: 5 hores/setmanals (4h lectives+1h no lectiva)
Durada: segona quinzena de setembre a primera setmana de juny.
Titulació: persona titulada en filologia francesa o equivalent.
Els nivells 1, 2 i 3 dels idiomes tenen una certificació oficial del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat
D.- INFORMÀTICA (162 hores cada curs. Cada setmana: 4h lectives + 1h no lectiva + 1h
de manteniment d'aparells informàtics)
Cursos de formació i reciclatge professional.
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Contingut dels cursos: classes d’informàtica adreçades a adults que vulguin
aprofundir a nivell d’usuari a l’entorn de Windows, paint, Word, correu electrònic, càmera
digital, tauletes, etc.
Informàtica Inicial
Durada: novembre a maig.
Titulació: Professional amb un nivell de tècnic especialista en informàtica i/o tenir
coneixements suficients i experiència docent demostrada en informàtica en adults.
Aquesta persona realitzarà també el manteniment tècnic de l’aula informàtica
(manteniment de software i material informàtic preparat per a la classe).
Horari: 2 hores lectives/setmana.
.

Curs d’aprofundiment a la informàtica per a adults.
Durada: novembre a maig.
Titulació: Persona amb un nivell de tècnic
especialista en informàtica i/o tenir
coneixements suficients i experiència docent demostrada en informàtica en adults.
Aquesta persona realitzarà també el manteniment tècnic de l’aula informàtica
(manteniment de software i material informàtic preparat per a la classe).
Horari: 2 hores lectives/setmana
4.1.2 MÒDUL 2: ACCÉS ALS ENSENYAMENTS REGLATS
A.- CLASSES DE CIÈNCIES/TECNOLOGIES ( 510 hores cada curs)
Contingut de les classes: tecnologia, naturals, educació visual i plàstica, física i química i
matemàtiques, dels cursos de preparació a la prova d’accés als cicles formatius de
formació professional, de grau mitjà, de grau superior i de la prova de graduat en
educació secundària.
Horari: 15 hores setmanals (12 h lectives + 3 h no lectives)
Durada: segona quinzena de setembre fins a la primera setmana de juny.
Titulació: Professional amb la titulació d’enginyeria tècnica, de ciències o equivalent, amb
experiència docent preferentment.
B.- LLENGÜES: CATALÀ I CASTELLÀ (595 hores cada curs)
Contingut de les classes: català i castellà dels cursos de preparació a la prova d’accés als
cicles formatius de formació professional, de grau superior i de la prova d’accés a la
Universitat.
Horari: 17,5 hores setmanals (14h lectives + 3,5h no lectives)
Durada: segona quinzena de setembre fins a la primera setmana de juny.
Titulació: Professional amb la titulació en filologia catalana o lingüística amb experiència
docent preferentment.
C.-GEOGRAFIA (123,75 hores cada curs)
Contingut de les classes: assignatura específica dels cursos de preparació a la prova
d’accés als cicles formatius de formació professional, de grau superior.
Horari: 3,75 hores setmanals (3h lectives + 0,75h no lectives)
Durada: segona quinzena de setembre fins a finals de maig
Titulació: Professional amb titulació universitària i amb experiència en formació docent
d’aquesta matèria.
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4.1.3 MÒDUL 3: CURSOS DE CREATIVITAT
A.- DECORACIÓ AMB ELEMENTS RECICLATS (25h + 25h) 2 Cursos
Horari: 2 hores setmanals ( 2 h lectives + 0,5 h no lectives)
Durada: 2 cursos relacionats en temes de decoració. Cada curs tindrà 10 sessions de 2h
lectives, amb un total de 20 hores lectives.
Titulació: Professional amb un nivell de tècnic especialista en decoració i/o tenir
coneixements suficients i experiència docent demostrada en decoració en adults.
B.- CREIXEMENT ARTÍSTIC (25h + 25h) 2 Cursos
Horari : 2 h setmanals ( 2 h lectives + 0,5 h no lectives)
Durada : 2 cursos relacionats en temes de creixement artístic. Cada curs tindrà 10
sessions de 2 h lectives, amb un total de 20 hores lectives.
Titulació: Professional amb un nivell de tècnic especialista en creixement artístic i/o tenir
coneixements suficients i experiència docent demostrada en creixement artístic en adults.
4.2 UNITAT D’ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA
Recurs educatiu extern als centres d’educació secundària que s’executa en virtut d’un
conveni amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat.
Dos coordinadors/es responsables (975 h curs + 975 h curs)
Horari: 25 hores setmanals ( 19h lectives + 6h no lectives)
Durada: de l’ 1 de setembre a primera setmana de juliol
Titulació: titulació universitària, amb experiència docent o d’atenció educativa a col·lectius
amb necessitats educatives especials derivades de la inadaptació als medis escolars i/o
socials.
Experts/es (240 hores curs)
Disposar de diferents experts per impartir diversos mòduls d'acord amb el projecte
pedagògic i la programació de cada curs (informàtic, cambrer, manteniment d’edificis,
reparació d’embarcacions, treballs forestals, comerç i atenció al client, educació física,
etc.)
Horari: 8 hores/setmana, distribuïdes segons el que marqui la programació( 6h lectives +
2h no lectives presencials).
Durada: octubre a maig.
Titulació: els professionals que han de donar els serveis han d’acreditar domini de la
matèria a impartir.
Altres prestacions addicionals:
a) S’haurà de lliurar abans de l’inici de cada trimestre:




Programació de les activitats.
Pla de treball que estigui previst per a cada alumne, amb previsió de les actuacions
amb altres serveis o dispositius i de treball amb les famílies.
Horari previst, amb detall de la distribució horària de les activitats de taller

b) S’haurà de lliurar al finalitzar cada trimestre:
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Relació de les activitats realitzades amb la correspondència amb els continguts del
currículum d’ESO i també una valoració de com han funcionat.
 Informe relatiu al compliment del pla de treball de cada alumne.
c) Es realitzaran reunions de coordinació quinzenalment de seguiment de tots els casos
derivats a la UEC. La forma de coordinació es determinarà d’acord amb les necessitats
de l’alumnat. En aquestes coordinacions es vigilarà amb especial atenció l’absentisme
dels alumnes.
4.3 PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL
Programa educatiu que ofereix el Departament d’Ensenyament de la Generalitat a través
de la Direcció General de Formació professional i està adreçat a joves de 16 a 21 anys
que no han pogut acreditar la titulació en ESO. Té per finalitat oferir un nou recorregut
acadèmic que permeti als joves una millor adaptació socioeducativa i laboral.
El Departament d’ Ensenyament de la Generalitat defineix el disseny curricular i els
mòduls del PFI- PTT.
Els mòduls definits en aquest Plec són els següents:



Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic
Auxiliar d'hoteleria, cuina i serveis de restauració

Aquest programa es durà a terme per dos tutors/res que fan les tasques de coordinació i
tutories. Una de elles és personal de la Generalitat, tal com queda recollit al conveni signat
per la Generalitat i l’altra persona és personal que aporta l’Ajuntament mitjançant aquest
contracte. El programa es realitza en conveni amb l’ajuntament de Palafrugell, per tant el
servei contractat s’haurà de realitzar en els dos municipis.
EL servei a contractar comprèn doncs el servei de coordinació/tutorial mòdul "Auxiliar de
vendes, oficina i atenció al públic"
El perfil professional ha de ser: titulat en pedagogia, i/o psicologia, o psicopedagogia, amb
experiència provada de treball amb joves amb problemes conductuals i acadèmics, per
exercir les següents funcions:
−
−
−
−
−
−
−
−

Gestió de la preinscripció i matrícula dels alumnes amb el vistiplau del
Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament de Palamós.
Organització, coordinació i formació d’activitats de reforç, assignatures
instrumentals bàsiques, de coneixement de l’entorn, orientació personal i
professional de l’alumnat i tutoria de grup.
Acció tutorial intensiva. Reunions i seguiment durant el curs escolar amb l’alumnat
i les seves famílies.
Coordinació amb altres servis educatius i/o municipals.
Organització i coordinació de la fase de formació professionalitzadora. El tutor
coordina i organitza amb els experts la formació de l’alumnat i el procés
d’avaluació. Dóna suport i intervé en la resolució de conflictes.
Organització, recerca i seguiment de pràctiques en empreses.
Difusió del programa. Recerca i entrevistes valoratives de l’alumnat preinscrit.
Gestió de l’arxiu de la documentació. Responsabilitat de la gestió administrativa i
econòmica del material fungible i didàctic emprat.
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−
−

Gestió de les despeses de la formació professionalitzadora, gestiona les compres
d’acord al pressupost assignat per part de la Generalitat i l’assignat pels
Ajuntaments de Palamós i Palafrugell.
Reunions periòdiques
amb les caps dels Departament d’Ensenyament i
d’Educació dels Ajuntament de Palamós i Palafrugell, reunions amb els professors
experts, i amb les coordinadores de la Generalitat de Catalunya.

Horari: jornada sencera
Durada: del dia 1 de setembre a primera setmana de juliol (excepte períodes festius)
5. Subrogació de personal
Consta a l’Annex I d’aquest plec de prescripcions tècniques la relació no nominativa del
personal actualment adscrit al contracte amb indicació de la seva categoria, antiguitat,
modalitat contractual i retribució mensual íntegra consolidada,als efectes de la seva
subrogació, si s’escau, derivada de la normativa laboral o del conveni sectorial que resulti
d’aplicació.
6. Organització del servei
Els licitadors presentaran com a base de la seva oferta la proposta organitzativa, en la
qual haurà de definir-se amb claredat els serveis realitzats amb les titulacions demanades
i el cronograma d'actuacions.
Aquesta proposta organitzativa serà d’obligat compliment per part de l’adjudicatari, en cas
que aquest volgués canviar la forma de prestació del servei prescrit en el pla d’actuacions
s’haurà de sotmetre a valoració de l’Ajuntament.
Un cop adjudicat el contracte, l’Ajuntament podrà obligar a l’adjudicatari canviar el pla
d’organització, en cas que es vegi modificat el número d’hores, l’import resultant serà
igualment modificat amb la mateixa proporció.
Els horaris de prestació dels serveis seguiran els establerts en el calendari escolar, per
tant, no hi haurà classe durant els períodes de Nadal, Setmana Santa, així com els dies
de lliure disposició, etc.
7. Coordinació i millora de la qualitat del servei
Els sistemes de seguiment i de remuneració de la prestació definida, basats en els serveis
realment programats i efectivament realitzats, més que en recursos materials i humans
adscrits a la contracta, obliguen a preveure uns mecanismes sòlids de coordinació i
programació dels treballs a realitzar. Per tal fi l’empresa designarà un interlocutor amb
l’Ajuntament que haurà de ser a la vegada el pont de comunicació amb els diferents
treballadors.
Aquesta persona haurà de mantenir com a mínim una reunió mensual amb la cap del
servei d’ensenyament i/o persona designada per tal d’efectuar-ne un seguiment de la
contracta de tots els serveis i més específicament amb una periodicitat quinzenal pel
servei de la Unitat d’Escolarització Compartida, i de forma extraordinària a petició dels
representants de l’Ajuntament per a la resta dels serveis educatius.
8. Mitjans municipals que es posen a disposició del contractista per a la execució
del contracte
El programa es realitzarà bàsicament en dependències municipals del departament
d’Ensenyament de l’Ajuntament i en cas del Pla Transició al Treball també en altres
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dependències que l’Ajuntament de Palafrugell determini. Seran espais adequats a la tasca
formativa.
L’Ajuntament serà qui es faci càrrec de la neteja i manteniment de les instal·lacions
utilitzades, així com dels consums i subministraments.
L’Ajuntament de Palamós exerceix la inspecció del servei, controlant i avaluant la qualitat
pedagògica del programa.
En el cas del Pla de Transició al Treball (PTT) la dotació del material fungible inventariable
per a la realització del servei pertoca als ajuntaments de Palamós i Palafrugell en conveni
amb la Generalitat de Catalunya. I pel que fa a la formació professionalitzadora la dotació
dels recursos materials l’assumeix la Generalitat.
En el cas de la Unitat d’Escolarització Compartida la dotació del material fungible per a la
realització del servei pertoca a l’empresa contractista.
9. Valor estimat, pressupost del contracte i pressupost de licitació
El valor estimat del contracte es fixa en la quantitat de 1.028.994,82€ que és el resultat de
sumar el resultat de multiplicar el pressupost anual de licitació, IVA exclòs, (159.217,94 €)
per les quatre anualitats màximes previstes incloses les pròrrogues, més l’import de les
modificacions previstes en el plec (318.435,88€ IVA exclòs).
El pressupost de licitació, corresponent als dos anys de contracte és de 318.435,88 €, que
és el resultat de multiplicar el pressupost anual de licitació, IVA exclòs (159.217,94 €), per
dos anys.
El pressupost del contracte per dos anys de durada és de 385.307,41 €, dels quals
318.435,88 € corresponen a la base imposable i 66.871,53 € a la quota de l’IVA al tipus
impositiu vigent del 21%.
Les proposicions dels licitadors hauran d’indicar, com a partida independent, l’import de la
quota de l’IVA. En cas de no fer-ho així, s’entendrà que l’import de l’oferta no inclou l’IVA
corresponent.
Aquest preu s’obté a partir de la previsió de despeses anuals que consten en l’Annex II
“Estudi de costos anual”.
10. Sistema de retribució del servei
La retribució del contractista s’efectuarà d’acord amb les certificacions dels serveis
previstos en el contracte i els preus dels mateixos que resultin de la licitació, abonant-se
els serveis de forma mensual, de setembre a juny, d’acord a la desena part del preu anual
del contracte.
La retribució es materialitzarà per mesos vençuts, contra la presentació de factura per part
del contractista, i l’Ajuntament haurà d’abonar-la d’acord amb els terminis que estableix el
Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
11. Revisió de preus
D’acord amb allò que preveu l’article 89 TRLCSP en aquest contracte no tindrà lloc la
revisió de preus.
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12. Admissió de variants
No s’admetran variants. Cada un dels licitadors podrà presentar una única oferta amb el
contingut mínim marcat en el present plec.
13. Prevenció de riscos. Seguretat i higiene de personal
L’empresa prestadora del servei seguirà les normes dictades en cada moment per les
autoritats laborals competents en aquesta matèria, i en particular, en allò que es refereix a:
-Previsió sanitària.
-Senyalització i altres mesures a prendre per a la protecció tant del personal com dels
usuaris de les instal·lacions.
En especial s’haurà de complir estrictament les disposicions de la vigent normativa en
l’àmbit de la Prevenció de Riscos Laborals, i salut i higiene en el treball.
El contractista igualment haurà d’adherir-se al pla d’emergència del centre designat, si
aquest ho marca, les diferents tasques a realitzar pel personal de l’empresa.
14. Obligacions del contractista
El contractista s’ha de subjectar a tot el que marca la normativa aplicable corresponent als
serveis formatius definits en el present plec.
Aquests programes tenen una finalitat educativa, formativa i/o professionalitzadora i han
de facilitar a l’alumnat el desenvolupament personal i adquisició de competències
personals i professionals que li permetin una inserció social / laboral o educativa
satisfactòria.
Els processos de preinscripció i matrícula dels serveis formatius municipals recauran en
l’Ajuntament, i l’adjudicatari tan sols realitzarà la preinscripció del Pla Transició al Treball
PTT que ho farà donant compliment a la normativa d’aplicació per la qual s’aproven les
normes de preinscripció i matrícula de l’alumnat, als centres del Servei d’Educació de
Catalunya i altres centres educatiu o al que marqui la normativa vigent.
El contractista està obligat a:
a) Donar compliment a les seves obligacions derivades de la legislació laboral i del
conveni col·lectiu del sector. A aquests efectes consta en l’annex 1 d’aquest plec la
relació del personal a subrogar.
b) Prestar el servei de conformitat amb les condicions fixades en aquest Plec.
c) Donar compliment a les ordres i instruccions dictades pel Departament d’Educació
de la Generalitat segons la normativa vigent pel que fa referència al Pla de
Transició al Treball i la Unitat d’Escolarització Compartida.
d) Informar a l’Ajuntament dels resultats de les proves, o exàmens de l’alumnat.
e) Mantenir reunions periòdiques amb el professorat per fer el seguiment del
programa.

8

AJUNTAMENT DE PALAMÓS
f)

Presentar la memòria anual dels cursos amb la valoració dels programes i
l’avaluació.

g) Comunicar a l’Ajuntament qualsevol incidència que tingui a veure amb l’activitat,
per a la qual cosa s’haurà de mantenir una relació fluïda i constant, amb reunions
periòdiques d‘anàlisi i seguiment a fi d’assegurar-ne l’assoliment dels objectius
generals amb la cap del servei municipal d’ensenyament.
h) Tenir concertada i mantenir vigent una pòlissa d’assegurances que cobreixi el risc
de la responsabilitat civil de l’actuació de l’empresa contractista amb un import
mínim de 300.000 €. L’incompliment d’aquesta obligació que es configura com a
essencial constituirà causa de resolució del contracte.
i)

Disposar dels contractes laborals adients del personal amb la titulació mínima
necessària per a la prestació del servei i presentar una còpia compulsada de la
titulació.

j)

Cada anualitat, abans de l’inici de les prestacions, l’empresa haurà de presentar
una declaració responsable en la que manifesti disposar de les certificacions
legalment establertes que acrediten que les persones contractades per l’empresa
que duran a terme les prestacions del contracte durant el curs corresponent, no
han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i
indemnitat sexual, i que en el cas que canviï alguna persona adscrita es
compromet a aportar una nova declaració responsable, amb el benentès que si té
coneixement d’algun cas de condemna per sentència ferma pels delictes
esmentats, està obligat a comunicar aquesta circumstància de manera immediata.
L’incompliment d’aquesta obligació que es configura com a essencial constituirà
causa de resolució del contracte.

k) Nomenar un responsable dels serveis.
l)

Exercir de manera real, efectiva i continua, sobre el personal integrant de l’equip de
treball encarregat de l’execució del contracte, el poder de direcció inherent a tot
empresari. En particular, assumirà la negociació i pagament dels salaris,
l’atorgament de permisos, llicències i vacances, les substitucions dels treballadors
en casos de baixa o absència, les obligacions legals en matèria de Seguretat
Social, inclòs l’abonament de cotitzacions i el pagament de les prestacions, quan
procedeixi, les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals,
l’exercici de la potestat disciplinària, així com quants drets i obligacions es derivin
de la relació contractual entre empleat i ocupador.

m) Cobrir en cas de baixa d’alguna de les persones encarregades de dur a terme les
funcions formatives, el més ràpidament possible aquesta baixa, per tal que els
alumnes perdin el mínim possible de classes. Les classes que no s’hagin pogut
prestar hauran de ser recuperades. En cas de no recuperar-se, la no prestació
serà descomptada de la facturació mensual.
n) L’adjudicatari està obligat a tractar les dades de caràcter personal que li siguin
lliurades per l’Ajuntament (“Fitxer d’alumnes experts i empreses participants al
programa de qualificació professional inicial” i “Fitxer d’alumnes de l’Escola de
formació d’adults”) observant els principis exigibles per al legislació en matèria de
protecció de dades i, en particular, els relatius a la qualitat de les dades, seguretat
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de les mateixes i deure de secret professional, el qual subsistirà fins i tot desprès
de finalitzada la relació contractual amb el titular del fitxer o, en el seu cas, amb el
responsable del mateix.
L’adjudicatari únicament aplicarà o farà servir les dades de caràcter personal que li
faciliti l’Ajuntament, així com les dades que reculli en l’exercici de les prestacions
del servei que se li encomana, per a les funcions objecte del present contracte i
sota cap concepte està autoritzat a fer-ne cap altre ús, utilitzar-les amb finalitats
diferents de les expressament estipulades o comunicar-les a terceres.
L’adjudicatari, d’acord amb allò establert en el RD 1720/2007, de 21 de desembre,
pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, tindrà la condició
d’encarregat del tractament de les dades del “Fitxer d’alumnes experts i empreses
participants al programa de qualificació professional inicial “i del “Fitxer d’alumnes
de l’Escola de formació d’adults” com a conseqüència de la perfecció de la relació
contractual que el vincula i delimita l’àmbit de la seva actuació per a la prestació
de servei adjudicat.
L’adjudicatari, en tant que encarregat del tractament en els seus locals propis,
aliens als del responsable dels fitxers, ha d’elaborar un document de seguretat en
els termes que exigeix l’article 88 del citat Reglament o completar el que ja hagi
elaborat, si s’escau, identificant el fitxer o tractament que es tracti en concepte
d’encarregat amb referència expressa al contracte que regula les condicions de
l’encàrrec, identificació del responsable, el període de vigència de l’encàrrec, i
incorporant les mesures de seguretat a implantar en relació al tractament esmentat.
En tot cas, l’accés a les dades per part de l’adjudicatari, encarregat del tractament,
està sotmès a les mesures de seguretat que preveu l’esmentat Reglament.
Així mateix l’adjudicatari haurà de donar compliment a la legislació citada de
protecció de dades de caràcter personal, en relació a aquells fitxers que pugui
generar i/o tractar com a responsable en el desenvolupament de les seves funcions
derivades de les prestacions objecte del present contracte.
o) Garantir la prestació del servei, conservant en bon funcionament el conjunt de les
instal·lacions i obres que li són confiades, així com realitzar totes les maniobres i
funcions necessàries per a una bona marxa del servei.
p) Complir les altres obligacions que es derivessin de disposicions legals aplicables.
q) Efectuar el tancament del centre en cas que el professorat de l’ empresa sigui
l’últim en impartir els cursos.
15. Obligacions de l’Ajuntament de Palamós
L’Ajuntament de Palamós, per la seva part, en relació al desenvolupament de les activitats
formatives objecte de contractació assumeix les següents responsabilitats:
a) Disseny, coordinació, avaluació i seguiment dels serveis educatius contractats en
aquest plec.
b) El control i la supervisió del reglament de funcionament dels serveis formatius.
c) Fixació dels preus públics.
d) La informació, les inscripcions i l’ingrés de taxes en els serveis que en disposin.
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e) Prèvia planificació de la programació formativa del departament, definirà la
programació dels serveis formatius que es realitzaran així com els objectius a
assolir. Un cop formalitzades les matrícules dels alumnes s’ajustarà de nou la
programació i l’empresa presentarà un nou pressupost, sempre ajustat de forma
concreta i exacte al model d’estudi econòmic d’aquest plec amb els preus
resultants de la licitació i adjudicació del contracte.
f) Abonar el preu dels serveis corresponents, tal i com es determina en el present
Plec.
g) Assistir a l’empresa contractista en tots els impediments que es puguin presentar
per a la prestació dels serveis, sempre que estigui a l’àmbit de les seves
competències.
16. Facultats de l’Ajuntament de Palamós
Amb independència d’allò que estableix el plec de clàusules administratives particulars,
l’Ajuntament tindrà les facultats i potestats següents:
a) Reordenar el servei, imposant les modificacions previstes al Plec de prescripcions
tècniques que es derivin del funcionament del servei, dintre de les limitacions de la
legislació vigent en matèria de contractació del sector públic.
b) Realitzar totes les inspeccions sobre el servei que cregui oportunes, i donar les
ordres i instruccions necessàries per mantenir o restablir els nivells establerts de
les prestacions del servei.
c) Imposar penalitats que s’escaiguin per les infraccions comeses, segons allò que
preveu el present plec de prescripcions tècniques i el plec de clàusules
administratives particulars.
d) Interpretar el contracte.
e) Declarar la resolució del contracte.
f) Està facultat per demanar a l’empresa contractista en qualsevol moment, tota la
documentació que consideri necessària a l’objecte de comprovar la plena legalitat
de l’empresa en l’ordre fiscal, laboral, administratiu, etc., requeriment que s’haurà
d’atendre en el termini que en cada moment s’assenyali per l’Ajuntament de
Palamós.
17. Penalitats
17.1 L’execució defectuosa de les prestacions del servei que el contractista realitzi seran
classificades com a; molt greus, greus i lleus.
17.2 Serà considerada execució defectuosa molt greu:
a) Demora en el començament de la prestació del servei, sempre que no existeixi una
causa de força major.
b) Les paralitzacions o interrupcions en la prestació del servei, en un període de
temps superior a les 48 hores, sense causa justificada.
c) La utilització de mitjans en mal estat de conservació amb repercussió greu pels
usuaris.
d) La desobediència reiterada a les ordres escrites de l’Ajuntament relatives a la
prestació del servei.
e) Rebre, tant l’empresa contractista com el treballador de la mateixa, alguna
remuneració per part de terceres persones per raó del servei.
f) L’incompliment de les prescripcions sanitàries amb repercussió greu pels alumnes
i/o treballador.
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g) L’incompliment de les obligacions en matèria de seguretat i salut amb repercussió
greu pels alumnes i/o treballador.
h) L’incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social amb repercussió
greu pels treballadors.
i) Reiteració en la realització de faltes greus, considerant tal, la comissió de dues
faltes greus.
17.3 Serà considerada execució defectuosa greu:
a) El retard sistemàtic en la prestació del servei.
b) Les conseqüències negatives visuals o de percepció del servei que es puguin
generar per la no comunicació o comunicació no ajustada a les condicions del
present Plec.
c) El tractament incorrecte als alumnes de les dependències objecte del servei.
d) Les irregularitats inadmissibles en la prestació del servei.
e) La reiteració en la realització de faltes lleus, considerant tal, la comissió de dues
faltes lleus.
17.4 Serà considerada execució defectuosa lleu: totes les no previstes anteriorment, i que
no compleixin d’alguna manera les condicions establertes en aquest contracte, i sempre
que siguin en perjudici lleu del servei.
17.5 Les penalitats que podrà imposar l’Ajuntament al contractista seran les següents:
a) Execució defectuosa molt greu: 3.000 euros i podran provocar, a més, la resolució
del contracte.
b) Execució defectuosa greu: 1.500 euros.
c) Execució defectuosa lleu: 600 euros.
18. Acreditació de la solvència tècnica, econòmica i financera
S’exigeix per participar en el present procediment de licitació disposar de la solvència
econòmica i financera i tècnica que tot seguit s’indica:


Solvència econòmica i financera: comptar amb un volum anual de negocis igual o
superior a 238.826,91€, referit a l’any de major volum de negoci dels tres últims
anys conclosos. Aquest és el resultat de multiplicar el valor anual mitjà del
contracte (159.217,94€, IVA exclòs) per una vegada i mitja (1,5), atès que la
durada del contracte és superior a un any.



Solvència tècnica: experiència en prestacions del mateix tipus o naturalesa als de
l’objecte del contracte en els darrers cinc anys, havent d’acreditar que l’import anual
acumulat en l’any de major execució és igual o superior a l’import de 111.452,56€ que
correspon al 70% de l’anualitat mitja del contracte (159.217,94€, IVA exclòs). A
efectes de determinar la correspondència entre els contractes acreditats i els que
constitueixen l'objecte del contracte, s'admetran els que coincideixin els dos primers
dígits dels respectius codis CPV (80). Aquesta relació haurà d’anar acompanyada
d’un mínim de dos certificats acreditatius de bona execució de dos contractes inclosos
en la relació, expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui un
subjecte públic. Quan sigui un subjecte privat mitjançant certificats expedits per
aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari. Sense el
compliment d’aquests requisits no es considerarà acreditada la solvència exigida.
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19. Garanties
No s’estableix garantia provisional.
La garantia definitiva es fixa en un 5% de l’import d’adjudicació del contracte, exclòs
l’impost sobre el valor afegit (IVA), d’acord amb l’article 95 TRLCSP. Aquesta s’haurà de
constituir en qualsevol de les formes enumerades a l’article 96 del TRLCSP.
20. Presentació d’ofertes
El termini mínim tècnicament necessari per a la presentació d’ofertes s’haurà de
considerar de 15 dies naturals.
21. Lliurament de documentació
La documentació es podrà recollir a l’Àrea de Secretaria de l’Ajuntament de Palamós de
dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores, en format paper i digital, o bé a través del Perfil
de Contractant de la seu electrònica del web municipal (http://seu.palamos.cat). Per
qualsevol dubte o aclariment tècnic caldrà dirigir-se al Departament d’Ensenyament de
l’Ajuntament de Palamós (telèfon 972600026) o mitjançant el correu electrònic
contractacio@palamos.cat.
22. Documentació mínima a cada oferta.
El contingut mínim de cada oferta, constarà dels següents documents:
22.1. Model de proposició econòmica. Proposició segons el model que figura en la
disposició addicional primera al Plec de clàusules administratives particulars, degudament
complimentat.
22.2. Memòria tècnica del servei. La memòria tècnica del servei, contindrà la següent
documentació:
a) Proposta organitzativa i de gestió que inclogui el plantejament educatiu i la
metodologia de treball. Sistema de direcció, seguiment, control i comunicació
Ajuntament - Empresa. El contingut de la proposta organitzativa ha de ser el següent:






Objectius generals i específics
Descripció de la metodologia formativa
Recursos humans, tècnics i materials assignats
Pla d’execució i cronograma previst
Indicadors emprats per a l’avaluació

b) Projecte de treball amb les famílies per la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) i
el Pla de Transició al Treball (PTT). S’ha de presentar un document titulat “Projecte
de treball amb les famílies” que haurà de desenvolupar com a mínim els següents
aspectes:






Objectius
Canvis que es pretenen aconseguir
Activitats dissenyades família – alumne – tutors
Metodologia
Pla d’execució i cronograma previst

25. Criteris per valorar les ofertes.
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A l’objecte d’establir una qualificació de les ofertes presentades al concurs, l’Ajuntament
valorarà els següents aspectes i amb les següents puntuacions:
1. Millor proposició tècnica: fins a un màxim de 45 punts que es distribuiran de la forma
següent:
1) Millor proposta organitzativa: fins a un màxim de 25 punts. En aquest apartat es
valorarà la proposta tècnica d’execució del contracte formulada pels licitadors a partir
de les prescripcions estipulades en el Plec de prescripcions tècniques. Per avaluar
les ofertes es tindran en compte els següents aspectes:






Coherència i viabilitat de la proposta d’actuació
Metodologia emprada
Qualificació i dimensió dels recursos posats a disposició del contracte pel
desenvolupament de les diferents parts del projecte.
Sistemàtica emprada per a l'avaluació dels alumnes
Mecanismes de coordinació i informació Ajuntament-Empresa

2) Millor Projecte de treball amb les famílies: fins a un màxim de 20 punts. En
aquest apartat es valorarà la proposta tècnica relativa al projecte d’actuació amb les
famílies formulada pels licitadors a partir de les prescripcions estipulades en el
present plec en referència al Pla de Transició al Treball (PTT) i la Unitat
d’Escolarització Compartida (UEC). Per avaluar les ofertes es tindrà en compte
especialment la seva viabilitat i coherència i els aspectes innovadors de les activitats
a realitzar en aquest àmbit. Per avaluar les ofertes es tindran en compte els
següents aspectes:






Pla d' execució i cronograma d' actuacions amb les famílies
Pla d' avaluació del treball realitzat amb les famílies
Activitats socioeducatives per a la millora de les relacions parentals
Adaptació del projecte a la realitat del municipi
Propostes de formacions addicionals dels joves sense cost per a
l'administració.

2. Millor oferta econòmica del servei: fins a un màxim de 55 punts. En aquest apartat
s’avaluarà l’oferta econòmica dels licitadors amb la fórmula següent:

 =

×
 (,)

On
Vi = puntuació atorgada a cada oferta
Bi = Import de la baixa a valorar
Bs = Baixa significativa. En aquest cas es considera el 5 %.
Bmax = Import de la major baixa
Max (Bs, Bmax) = Representa el valor màxim d’entre els dos indicats
L’atribució de la puntuació s’efectuarà en base als preus oferts, IVA exclòs.
26. Modificacions de contracte
Tindran la consideració de modificacions del contracte:
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a) Quan sigui necessari ajustar el contingut de les prestacions a la demanda real
palesada durant el període d’inscripció o de preinscripció, podrà tenir lloc la
supressió d’algun dels cursos del mòdul 1 (idiomes i informàtica) i del mòdul 3
(cursos de creativitat) de l’Escola Municipal d’Adults previstos en aquest plec o el
desdoblament d’aquests cursos previstos, sempre i quan aquestes modificacions
no excedeixin, en més o en menys, el 30% del preu d’adjudicació del contracte; en
el cas de modificacions successives, el conjunt d’aquestes no podrà superar
aquest límit. El número mínim d’inscrits per al manteniment d’un curs d’idiomes
serà de 12 persones, pel manteniment d’un curs d’informàtica el número mínim
d’inscrits ha de ser de 9 persones i per al manteniment d’un curs de creativitat serà
de 6 persones. Tindrà lloc l’ampliació o desdoblament de cursos quan el número
d’inscrits o preinscrits sigui igual o superi 37 persones en el cursos d’idiomes, 25
persones inscrites en els cursos d’informàtica i 18 persones inscrites en els cursos
de creativitat.
b) La supressió de cursos per la implementació dels criteris competencials derivats de
l’aplicació de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l’administració local, que determinessin la impossibilitat legal de continuar el
servei o activitat, sempre i quan aquestes modificacions no excedeixin, en més o
en menys, el 30% del preu d’adjudicació del contracte; en el cas de modificacions
successives, el conjunt d’aquestes no podrà superar aquest límit.
El procediment que s’ha de seguir per poder practicar les modificacions és: 1r) emissió
d’informe tècnic de la necessitat de la modificació prevista quantificada econòmicament i
mitjans amb els que haurà de comptar l’empresa si es tracta d’implementar nous cursos;
2n) comunicació al contractista de la modificació prevista indicant la seva quantificació
econòmica i, si s’escau, mitjans amb els que haurà de comptar l’empresa, atorgant-li
audiència durant cinc dies hàbils; 3r) resolució de l’òrgan de contractació.
La fixació del preu de la modificació del contracte (a l’alça o a la baixa) es durà a terme
aplicant els preus del contracte. En ambdós casos, la resolució de l’òrgan de contractació
serà d’obligat compliment per a l’empresa contractista.
Així mateix, el contracte podrà ser objecte de modificació en els supòsits previstos a
l’article 72 de la Directiva 2104/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer
de 2014, sobre contractació pública, d’acord amb els límits i la forma que la Directiva
estipula.
Si de l’exercici de la potestat de modificació es produeixen indemnitzacions al personal per
cessament de la relació laboral aquestes seran a càrrec de l’empresa contractista.
Un cop iniciades les prestacions, les incidències que sorgeixin entre l’Ajuntament i el
contractista per diferències d’interpretació es tramitaran mitjançant expedient contradictori
amb audiència del contractista durant cinc dies hàbils i es resoldran mitjançant resolució
motivada de l’òrgan de contractació.
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ANNEX I . RELACIÓ DE PERSONAL A SUBROGAR

CATEGORIA

BASE
COTITZACIÓ
MENSUAL

PERÍODE CURS 2016/2017

300

TITULAT GRAU

1.166,70 €

01/09/16 al 30/06/2017

21H/SET

501

TITULAT GRAU

1.166,70 €

01/03/17 al 30/06/2017

01/10/2015

32,5H/SET

300

TITULAT GRAU

1.774,50 €

01/10/2016 al 02/06/2017

J.H.M.

04/11/2013

7 H/SET

300

TITULAT GRAU

450,43 €

19/09/2016 al 02/06/2017

L.G.F.

16/09/2013

8,75 H/SET

300

TITULAT GRAU

477,74 €

15/09/2016 al 02/06/2017

A.F.H.

01/09/2014

COMPLETA

300

TITULAT GRAU

2.110,66 €

01/09/2016 al 30/06/2017

M.S.O.

03/10/2016

6,5 H/SET

501

TÈCNIC ATENCIÓ
ESPECIALITZAT

354,90 €

03/10/2016 al 02/06/2017

G.M.O.

15/09/2016

18 H/SET

501

TÈCNIC ATENCIÓ
ESPECIALITZAT

982,80 €

15/09/2016 Al 02/06/2017

G.C.V.

28/03/2017

10,5 H/SET

501

TÈCNIC ATENCIÓ
ESPECIALITZAT

573,30 €

28/03/2017 al 02/06/2017

N.V.B.

03/10/2016

6,5 H/SET

501

TÈCNIC ATENCIÓ
ESPECIALITZAT

354,90 €

03/10/2016 al 02/06/2017

TREBALLADOR

ALTA
EMPRESA

JORNADA

TIPUS
CONTRACTE

L.P.D.

01/09/2015

21H/SET

M.M.C.

01/03/2017

E.M.P.C.
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ANNEX II. ESTUDI DE COSTOS ANUAL
MÒDUL. 1 IDIOMES I INFORMÀTICA
ANGLÈS

hores/set

hores curs preu hora

ANGLÈS INICIAL

5 (4 +1)

170

22,25

3.782,50

378,25

4.160,75

ANGLÈS BÀSIC A2

5 (4 +1)

170

22,25

3.782,50

378,25

4.160,75

ANGLÈS LLINDAR B1

5 (4 +1)

170

22,25

3.782,50

378,25

4.160,75

ANGLÈS AVANÇAT B2.1

5 (4 +1)

170

22,25

3.782,50

378,25

4.160,75

ANGLÈS AVANÇAT B2.2

5 (4 +1)

170

22,25

3.782,50

378,25

4.160,75

FRANCÈS

hores/set

FRANCÈS INICIAL A1

5 (4 +1)

170

22,25

3.782,50

378,25

4.160,75

FRANCÈS BÀSIC A2

5 (4 +1)

170

22,25

3.782,50

378,25

4.160,75

CASTELLÀ

hores/set

CASTELLÀ INICIAL A1

5 (4 +1)

INFORMÀTICA

hores/set

INICIACIÓ/APROFUNDIMENT

6 (4 +1+1)

hores curs preu hora

hores curs preu hora
170

22,25

hores curs preu hora
162

22,64

preu curs

preu curs

preu curs
3.782,50
preu curs
3.667,68

BI+ DG 10% TOTAL

BI+ DG 10% TOTAL

BI+ DG 10% TOTAL
378,25

4.160,75

BI+ DG 10% TOTAL
366,77

TOTAL

4.034,45
37.320,45

IVA 21%

7.837,29

TOTAL AMB IVA

45.157,74

MÒDUL.2 ACCÉS ALS ENSENYAMENTS REGLATS
CIÈNCIES/TECNOLOGIES
CIÈNCIES/TECNOLOGIES

hores/set
15 (12+3)

LLENGÜES

hores/set

LLENGÜES

17,5(14+3,5)

GEOGRAFIA

GEOGRAFIA

hores/set
3,75
(3+0,75)

hores
curs
510
hores curs
595
hores curs

123,75

TOTAL

preu hora
22,64
preu hora
22,64
preu hora

22,64

preu curs
11.546,40
preu curs
13.470,80
preu curs

2.801,70

BI+ DG 10%
1.154,64
BI+ DG 10%
1.347,08
BI+ DG 10%

280,17

TOTAL
12.701,04
TOTAL
14.817,88
TOTAL

3.081,87
30.600,79

IVA 21%

6.426,17

TOTAL AMB IVA

37.026,96
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MÒDUL.3 CURSOS DE CREATIVITAT
DECORACIÓ RECICLATGE

hores/set

DECORACIÓ RECICLATGE

2,5 (2+0,5)

CREIXEMENT ARTÍSTIC

hores/set

CREIXEMENT ARTÍSTIC

2,5 (2+0,5)

hores curs

preu hora

50
hores curs

22,64
preu hora

50

22,64

preu curs
1.132,00
preu curs
1.132,00

BI+ DG 10%
113,20
BI+ DG 10%
113,20

TOTAL

1.245,20
TOTAL
1.245,20
2.490,40

IVA 21%

522,98

TOTAL AMB IVA

UEC

TOTAL

3.013,38

hores/set

hores curs

preu hora

preu curs

BI+ DG 10%

TOTAL

EDUCADOR
1

25 (19+6)

975

22,25

21.693,75

2.169,38

23.863,13

EDUCADOR2

25 (19+6)

975

22,25

21.693,75

2.169,38

23.863,13

240

22,25

5.340,00

EXPERT

534,00 5.874,00

TOTAL

53.600,25

IVA 21%

11.256,05

TOTAL AMB IVA

64.856,30

PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL
SERVEI DE TUTORIA

hores/set

hores curs preu hora

SERVEI DE TUTORIA

Jornada Sencera
32(27+5)

1393

22,46

31.286,78

3.128,68

34.415,46

SERVEI DE TUTORIA

1a setmana juliol

32

22,46

718,72

71,87

790,59

TOTAL

preu curs

BI+ DG 10%

TOTAL

35.206,05

IVA 21%

7.393,27

TOTAL AMB IVA

42.599,32
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AJUNTAMENT DE PALAMÓS
RESUM ANUAL DE COSTOS

CONCEPTE
ESCOLA ADULTS. MÒDUL
1
ESCOLA ADULTS. MÒDUL
2
ESCOLA ADULTS. MÒDUL
3
UEC
PTT
TOTAL

IMPORT

37.320,45
30.600,79
2.490,40
53.600,25
35.206,05
159.217,94

IVA 21%

33.435,77

TOTAL AMB IVA

192.653,70
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