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Ajuntament de Santa Oliva
1. Descripció de la situació actual
a. Situació en la Institució
El Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal del Baix Penedès va engegar una
dinàmica de col·laboració territorial per tal de definir conjuntament una
estratègia d’actuació i desenvolupar accions conjuntes en matèria de
desenvolupament econòmic i ocupació. Fruit d’aquesta voluntat es va aprovar
el Pla Estratègic de desenvolupament econòmic i d’ocupació del Baix Penedès
2017-2022.
Posteriorment, per tal d’engegar algunes de les línies d’actuació previstes en el
PE, per resolució d’alcaldia núm. 2017-0070 de 13 de setembre de 2017, es va
aprovar el protocol de col·laboració pel desenvolupament d’un programa
d’innovació en l’ocupació en el marc dels programes innovadors i experimentals
que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya conjuntament amb la resta
d’Ajuntaments de la comarca.
Per resolució del SOC, núm. expedient SOC031/18/00021, de 07 de desembre
de 2018, es concedeix a l’Ajuntament de Calafell, com entitat sol·licitant, una
subvenció de 137.150,00 euros per l’execució del projecte Xarxa d’Ocupació
del Baix Penedès, de la qual en són beneficiaris els Ajuntaments de: Calafell, El
Vendrell, Cunit, La Bisbal del Penedès, de L’Arboç, Santa Oliva i el Consell
Comarcal del Baix Penedès.
Concretament, l’ajuntament de Santa Oliva, segons el projecte aprovat, té el
compromís d’intervenir en la realització del Subprojecte Capacitació
especialitzada, curs de capacitació en carnisseria-xarcuteria i preparats carnis,
adreçat a 15 persones en situació d’atur entre 6 i 12 mesos, majors de 30 anys.

La present memòria forma part del procediment per seleccionar el licitador a qui
s'adjudicarà el servei per impartir el curs de capacitació en carnisseriaxarcuteria i preparats carnis. Aquest servei comprèn la totalitat de les
actuacions necessàries per a la correcta execució del curs objecte de
contractació .
El servei s’haurà de prestar sota la supervisió i control de l’òrgan de Secretaria
intervenció municipal o en qui aquest delegui, i sota l’autorització de la
Regidoria competent en matèria d’Ocupació.
La contractació s’efectuarà seguint els preceptes legals establerts en la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
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b. Marc normatiu

Ajuntament de Santa Oliva
2. Objecte del contracte
L’objecte del contracte és la prestació en favor de l’Ajuntament de Santa Oliva
del servei d’impartir el curs de capacitació en carnisseria-xarcuteria i preparats
carnis, consistents en la activitat didàctica de capacitacions transversals i
activitat didàctica específica en matèria de carnisseria-xarcuteria i preparats
carnis, el qual comprèn el següent pla de treball:
PLA DE TREBALL DE LES ACCIONS DE CAPACITACIÓ
DENOMINACIÓ DE L’ACTIVITAT DE CAPACITACIÓ
Carnisser/a-xarcuter/a i preparats carnis
ENTITAT LOCAL PROMOTORA DE L’ACTIVITAT
L’Ajuntament de Santa Oliva, sota la coordinació dels tècnics de la Xarxa
d’Ocupació del Baix Penedès i supervisió de l’Ajuntament de Calafell
JUSTIFICACIÓ I MOTIVACIÓ DE L’ACTIVITAT

Així doncs, tenint en compte la importància d’aquest tipus d’establiments a la
comarca i les oportunitats d’ocupació que genera resulta d’interès impulsar
actuacions encaminades a facilitar la inserció laboral de persones en situació
d’atur en aquest sector. De fet, en diferents instruments de planificació
estratègica ja s’apunta la conveniència d’endegar actuacions encaminades a la
dinamització ocupacional i econòmica de les activitats relacionades amb
l’alimentació i el sector agroalimentari.
OBJECTIU GENERAL
L’objectiu general d’aquest curs és dotar als alumnes de competències
necessàries per poder treballar en establiments d’alimentació.
OBJECTIUS ESPECÍFICS
Aquesta acció pretén capacitar els assistents en les següents tasques:
 Conèixer el funcionament dels establiments d’alimentació.
 Atenció al públic i tracte amb clients
 Preparació i manipulació d’aliments
 Gestió del punt de venda
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Els establiments d’alimentació (carnisseries, xarcuteries, preparats carnis, etc.)
tenen una presència important a la comarca del Baix Penedès, fet que suposa
un important potencial de generació d’ocupació. Tot i aquestes oportunitats,
sovint els llocs de treball ofertats no es poden cobrir degut a la manca de perfils
professionals adequats per desenvolupar les tasques específiques d’aquest
sector.

Ajuntament de Santa Oliva

TIPOLOGIA DELS BENEFICIARIS I COL·LECTIU PRIORITARI
El col·lectiu serà de persones en situació d’atur, especialment persones majors
de 30 anys i que fa entre 6 i 12 mesos que estan en situació d’atur.
NOMBRE APROXIMAT DE PARTICIPANTS
15 persones
NOMBRE TOTAL D’HORES DE CAPACITACIÓ
Total hores lectives: 120
Formació teòrica: 120
Formació teòrica específica: 100 hores
Formació teòrica transversal: 20 hores totals
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
1 Aprenentatges transversals
Activitat didàctica AT1: Recerca de Feina

Activitat didàctica AT2: Igualtat d’oportunitats
1. Legislació
2. Igualtat d’oportunitats a les empreses
Activitat didàctica AT3: Medi Ambient
1. Conceptes bàsics: medi ambient, canvi climàtic, desenvolupament
sostenible.
2. Bones pràctiques ambientals en l’activitat professional, objecte de la
formació.
2 Aprenentatges específics
Activitat didàctica AE1: Emmagatzematge i expedició de carn i productes
carnis
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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 autocandidatura
5. La sol·licitud de treball.
6. L’entrevista de selecció de personal
7. Tipus de contractes i organismes de treball

Ajuntament de Santa Oliva
1. Recepció i expedició de mercaderies.
2. Control i maneig de túnels i cambres de fred.
3. Emmagatzematge de derivats carnis.
4. Mesures d'higiene en carnisseria i xarcuteria, i en la indústria càrnia.
Activitat didàctica AE2: Condicionament de la carn per comercialitzar-la
1. La carn.
2. Aplicació de les condicions tecnicosanitàries.
3. Preparació de les peces càrnies per comercialitzar-les.
4. Determinació del preu i comercialització de productes carnis.
Activitat didàctica AE3: Elaboració de preparats carnis frescos
1. Manteniment de la maquinària i els equips d'elaboracions càrnies.
5. Matèries primeres i auxiliars en l'elaboració de preparats carnis.
6. Condiments, espècies i additius.
7. Elaboració de preparats carnis frescos.
8. Maneig d'equips i elements de treball en establiments carnis.
9. Condicions tecnicosanitàries en l'elaboració de preparats carnis.
10. Envasat de la carn.
Activitat didàctica AE4: Xarcuteria
Activitat didàctica AE5: Atenció al client
1. Tècniques de comunicació amb els clients.
2. Tècniques d'atenció bàsica als clients.
3. La qualitat del servei d'atenció al client.

1. Principis generals d'higiene introducció
2. Sistemes d'autocontrol
3. Sectors de la indústria alimentària
Activitat didàctica AE7: Prevenció de riscos laborals específics de
l’ocupació
1. Definició dels treballs en carnisseria
2. Tècniques preventives específiques
3. Màquines i equips de treball
4. Verificació , identificació i vigilància del lloc de treball
5. Drets i Obligacions
6. Primers Auxilis
Activitat didàctica AE8: Operacions auxiliars del punt de venda
1. Estructura i tipus d'establiments comercials.
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Activitat didàctica AE6: Manipulació higiènica d’aliments

Ajuntament de Santa Oliva
2. Organització i distribució dels productes.
3. Tècniques d'animació del punt de venda.
4. Mobiliari i elements expositius.
5. Col·locació dels productes.
6. Tècniques d'empaquetatge comercial de productes.
7. Prevenció d'accidents i riscos laborals en les operacions auxiliars al punt
de venda.
DESCRIPCIO DE LA METODOLOGIA FORMATIVA
S’utilitzaran en totes les activitats didàctiques metodologies de simulació.
PNLE PRÀCTIQUES NO LABORALS A LES EMPRESES
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.
Sistema que utilitzarà el tutor per a la transmissió de coneixements,
actituds, etc., de la persona participant.

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.
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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.

Ajuntament de Santa Oliva
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.
Durada prevista de les practiques
Les pràctiques es duran a terme dins el curs. Tindran una durada de 40 hores.
CALENDARI D’EXECUCIÓ
A partir de l’adjudicació del contracte i abans de 31/12/2019
DADES DE L’ESPAI ON ES DESENVOLUPARÀ L’ACCIÓ FORMATIVA

1) Sala d’elaboració
2) Sala d’especejament.
Així mateix, aquests centres hauran 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.
RECURSOS HUMANS NECESSARIS AMB DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES
A REALITZAR
Formació teòric -pràctica
Perfils professionals: formadors i/o experts docents de les diferents àrees
proposades.
Tasques a realitzar :
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El desenvolupament dels cursos es realitzarà a les instal·lacions del
contractista i haurà de contemplar com a mínim:

Ajuntament de Santa Oliva
Gestió:
Perfil professional: Personal tècnic especialitzat en formació
Tasques a realitzar: Realització de l’activitat docent especialitzada o altament
qualificada.
o

o
o
o
o
o
o
o
o

Posada a disposició de l’aula, tallers, o espai adequat pel
desenvolupament de l’activitat formativa, si s’escau per les necessitats del
curs.
Edició i impressió del material didàctic del curs.
Subministrament de material pels alumnes: llibres, dossiers, carpetes, etc.
Subministrament d’equips de protecció individual , si s’escau.
Tutories de seguiment dels alumnes.
Subministrament d’eines, utillatges i recursos materials necessaris pel
desenvolupament del curs a l’aula.
Despeses relacionades amb visites formatives externes: entrades a fires,
transport col·lectiu, si s’escau.
Organització de les pràctiques no laborals amb empreses del territori, si
s’escau.
Complementació d’informes i gestió de la documentació necessària a
requeriment del SOC o per part dels responsables de la Xarxa d’Ocupació
del Baix Penedès (controls d’assistència, qüestionaris d’avaluació,
informes diaris, etc.)

RECURSOS MATERIALS

-

Transportadors i cadenes d’emmagatzematge
Subministrament de peces de carn de tot tipus per tal d’aprendre el
especejament.
Subministrament d’envasos per conèixer els diferents tipus de preembalat
i embalat
Subministrament de productes químics higiènics
Subministrament d’ingredients per a la preparació dels elaborats carnis
Consumibles (etiquetes, plàstics embalatge, safates...)
Vitrines frigorífiques
Equipament per al tractament de residus
Subministrament d’EPI’s als alumnes
Subministrament de vestuari i gestió de la neteja
Equips de descongelació.
Elements de recollida i classificació de productes.
Carretons.
Contenidors.
Taules auxiliars.
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Els contractistes hauran de disposar de tots aquells materials i mitjans tècnics
que siguin necessaris per tal de poder portar a terme el temari establert pel
curs de capacitació i en concret:

Ajuntament de Santa Oliva
-

Eines de tall i raspament.
Ganivets.
Serra automàtica.
Picadora.
Pastadora.
Cúter.
Filetejadora.
Embotidora manual i al buit
Lligadora.
Bàscules i dosificador.
Aparells de mesura de llum, humitat, pH i consistència.
Equip d’embossat al buit.
Safareig.
Lavabos de neteja personal.
Cambra frigorífica (de 20 a 30 m2).
Taulells fixos.
Prestatgeries.
Penjadors.
Carretons manuals (taules transportables)

RESULTATS ESPERATS




Millora de la inserció o reinserció laboral.
Afavorir la competitivitat de les empreses, proporcionant a persones
treballadores qualificades.
A nivell d’inserció laboral/professional, tenint en compte la difícil situació
del mercat de treball actual, podem fixar l’objectiu d’assolir un grau
d’inserció del 50%.





Seguiment diari/signatura d’assistència diària dels aprenentatges integrats
Avaluacions del/la tutor/a
Autoavaluacions de les persones

3. Anàlisi Econòmica
a. Valor Estimat

Concepte
Impartició

Preus exempts d’IVA

Cost total
12.000 €

Material

5.800 €

TOTAL

17.800€
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SISTEMA D’AVALUACIÓ

Ajuntament de Santa Oliva
4. Anàlisi del Procediment
a. Justificació del procediment
La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert simplificat
sumari, en el qual tot empresari interessat podrà presentar una proposició,
quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors.
L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris
d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu de conformitat amb
el que s'haurà d’establir en els plecs de clàusules administratives particulars.
b. Qualificació del contracte
El codi corresponent de la Nomenclatura CPV de la Comissió Europea d'acord
amb el Reglament (CE) 21312008, pel qual es modifica el Reglament
219512002 del Parlament Europeu i del Consell que aprova el Vocabulari
Comú de Contractes Públics (CPV) i les Directives 2004/17lCE i 2004118/CE
del Parlament Europeu i del Consell sobre els procediments dels contractes
públics, en allò referent a la revisió del CPV és Codi nomenclatura CPV núm.
80510000-2 Serveis de formació especialitzada.
c. Anàlisi d'execució per lots
Per la seva naturalesa, no hi ha fraccionament en lots del mateix
d. Durada

JOSEP GUILLÉN VIÑAS
Secretari-Interventor, funcionari interí
Document signat digitalment al marge
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La durada del contracte serà de 6 setmanes des de l’inici de les classes fins a
la seva finalització, sumant un total de 120 hores lectives distribuïdes en
jornades de com a mínim 4 hores diàries.

