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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE CONTENIR LA CONTRACTACIÓ DEL 
SERVEI DE DESENVOLUPAMENT DE CURSOS DE FORMACIÓ ACA DÈMICA EN IDIOMES PER 
ALS CURSOS ESCOLARS 2015 – 2016 i  2016 – 2017 
 
 
 
1. Característiques tècniques que han de reunir les  prestacions del contracte.  
 
Objecte i abast de la contractació del servei a licitar: L' Ajuntament de Sant Celoni, per iniciativa 
pròpia ha concebut i desenvolupat una programació d’accions formatives a desenvolupar al Centre de 
Formació i Ocupació del Baix Montseny, per als propers cursos escolars 2015 – 2016 i 2016 – 2017. 
 
Constitueix l’objecte d’aquest plec de condicions tècniques establir les característiques del servei de 
impartició i organització de 20 cursos de formació i perfeccionament en idiomes. La impartició del 
número total de cursos contractats (20) es distribuirà entre els anys que duri la contractació, sempre 
d’acord amb el número d’alumnes matriculats. En aquest sentit, doncs, el repartiment dels cursos 
entre els anys de contracte pot  comportar que en cada curs escolar es realitzi un número de cursos 
diferent a les altres anualitats.  
 
Prestació: Desenvolupament de, fins a, 20 cursos de formació i perfeccionament en idiomes. El 
nombre definitiu dels cursos contractats es determinarà finalment d’acord amb l’oferta formativa 
aprovada pel Centre i la demanda de la ciutadania. Per tant no existeix un nombre mínim garantit 
d’unitats de cursos a desenvolupar, però sí un nombre màxim (20 cursos). 
 
El cursos han de permetre assolir les següents habilitats indicades al Marc europeu comú de 
referència (MECR) aprovat pel Consell d’Europa tal com es defineix a les Recomanacions R (82) 18 i 
R (98) 6 del Comitè de Ministres. 
 

• Nivell A1 (nivell inicial): pot comunicar-se a nivell elemental per satisfer les seves necessitats 
amb fórmules fixes; pot mantenir una conversa senzilla sobre temes personals si l'interlocutor 
l'ajuda. 

• Nivell A2 (nivell bàsic): pot entendre i expressar idees sobre els temes més propers i 
comunicar-se en un viatge per satisfer les seves necessitats. 

• Nivell B1 (nivell llindar): pot desenvolupar-se amb èxit en la majoria de situacions quotidianes 
i descriure experiències i desitjos, així com expressar la seva opinió sobre qüestions 
properes. 

• Nivell B2 (nivell avançat): pot entendre la majoria de textos i mantenir converses amb fluïdesa 
sense esforços per part de l'interlocutor. 

• Nivell C1 (nivell funcional): pot tenir èxit en gairebé tots els intercanvis comunicatius, entén el 
doble sentit i el rerefons cultural de l'idioma, pot treballar en la llengua estrangera. 

• Nivell C2 (nivell de domini): la seva correcció és semblant a la d'un nadiu mitjà. 
 
2. Calendari i hores de formació: 
 
El calendari anual serà l’indicat a l’Ordre de la Conselleria del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, per la qual s'estableix el calendari escolar per als centres educatius no 
universitaris de Catalunya, o norma que la substitueixi, per a cada curs. 
Cadascun dels cursos comptarà amb un total de 100 hores lectives. 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni comunicarà a l’empresa contractista la distribució horària específica de 
cada curs. 
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3. Criteris de solvència econòmica i financera: 
 
a) Econòmica: 
 
Haver desenvolupat, els darrers dos anys naturals, cursos de formació acadèmica en idiomes, per un 
import anual mínim de 50.000,00 €. L’acreditació s’efectuarà mitjançant la presentació dels comptes 
anuals dipositats al registre mercantil, o altra documentació probatòria. 
 
b) Tècnica:  
 
Haver contractat, els darrers dos anys naturals, professorat amb la qualificació necessària pel 
desenvolupament dels cursos. El mínim de contractació exigit és de 5 docents. L’acreditació 
s’efectuarà aportant el butlletí de cotització (TC1) i la relació nominal de treballadors (TC2) del darrers 
dos anys naturals. 
 
L’experiència mínima exigida dels docents és de dos anys.  
 
L’empresa adjudicatària haurà de contractar els professors amb les següents titulacions: 
 
- Per impartir les classes del nivells A (A1 i A2) i B1 serà suficient alguna de les següents titulacions: 

� Tenir una llicenciatura i acreditar un nivell de B.2 segons els nivells del marc comú europeu 
de referència. 

� Diplomat en Magisteri i acreditar un nivell de B.2 segons els nivells del marc comú europeu de 
referència. 

� En el cas d’una persona nadiua en la parla de l’idioma a impartir haurà d’acreditar un nivell de 
B.2 segons els nivells del marc comú europeu de referència. 

- Per impartir les classes de nivell B.2 caldrà alguna de les següents titulacions: 
� Llicenciat en filologia de l’idioma impartit. 
� Llicenciat de traducció i interpretació (que una de les llengües sigui el de l’idioma impartit). 
� En el cas d’una persona de parla de l’idioma impartit, haurà d’acreditar un nivell de C1/C2 

segons els nivells del marc comú europeu de referència. 
- Per impartir les classes de nivells C, caldrà alguna de les següents titulacions: 

� Llicenciat en filologia de l’idioma impartit. 
� Llicenciat de traducció i interpretació (que una de les llengües sigui el de l’idioma impartit). 
� En el cas d’una persona nadiua en la parla de l’idioma a impartir, haurà d’acreditar un nivell 

de D2 segons els nivells del marc comú europeu de referència. 
 

4. Obligacions del contractista: 
 
a) La realització de: 

 
• Formació docent (que compro comportarà): 

  
o Realitzar l’entrevista d’orientació i la prova de nivell a l’alumnat nou per determinar el 

seu nivell. 
o Elaborar la programació didàctica i preparació de classes i materials, d’acord amb els 

criteris de metodologia de treball consensuats a nivell del centre.  
o Portar a terme les tutories grupals i individuals. 
o Coordinar-se amb la direcció del centre i amb el docent coordinador del grup de 

treball de Llengües i assistir a les reunions del grup de treball i/ o del claustre de 
professorat (com a mínim 1 hora quinzenal acumulable per cada curs impartit). 

o Informar i participar a les activitats del centre 
o Portar a terme l’avaluació trimestral, que contindrà entre d’altres: 

- Registre de l’assistència de l’alumnat 
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- Entrada i valoració de dades de  l’assoliment dels objectius de cada grup 
o Elaborar una memòria final que contindrà entre altres: 

- Recompte de l’assistència de l’alumnat 
- Avaluació i valoració del curs i proposta d’aspectes de millora 
- Informes d’avaluació de l’alumnat 

o Organitzar els exàmens de simulacre.  
 

• El professor que imparteixi més classes i, per tant, tingui més hores de coordinació (1 hora 
quinzenal acumulable per cada curs impartit) assumirà la funció de coordinador d’idiomes. 
Les tasques del coordinador d’idiomes seran: 
 

o Convocar i dinamitzar el grup de treball d’idiomes on participa tot el professorat. Els 
objectius del grup de treball són: 
 

- A nivell del currículum: 
• Vetllar per l’elaboració dels objectius i continguts de cada nivell, 

consensuats per tot el professorat. 
• Vetllar perquè es comparteixin les metodologies de treball, 

estratègies i material i recursos de tot el professorat, especialment 
amb els grups del mateix nivell.  

• Fer el seguiment del professorat pel que fa a l’orientació i acció 
tutorial a l’alumnat , en base a la planificació del centre.  

 
- A nivell de l’avaluació: 

• Fomentar el consens dels criteris d’avaluació per part de tot el 
professorat. 

• Vetllar per què el professorat porti a terme l’avaluació trimestral i 
respecti els terminis d’entrega de la documentació de cada avaluació.  

• Vetllar perquè el professorat elabori els Informes d’avaluació de cada 
alumne/a a final de curs, segon el protocol establert.  

• Planificar la realització dels simulacres d’exàmens oficials, 
conjuntament amb els formadors, consensuant criteris. 

 
o Coordinar-se amb la directora del centre i amb la coordinadora de l’empresa de 

formació. 
o Donar suport al professorat a la introducció del registre de dades d’assistència diària 

a l’aplicatiu de cada grup de classe i a la taula global d’assistència mensual del 
centre. 

o Donar suport al professorat a l’entrada de dades d’assoliment d’objectius de cada 
grup a final de trimestre a la taula corresponent.  

o Fer el seguiment de tots els registres d’assistència i avaluació en els terminis 
establerts. 

o Fer el recull del seguiment d’assistència i aprofitament de l’alumnat amb ajut social de 
tots els grups d’idiomes  i passar-ho a la graella corresponent, en els dos terminis 
establerts (febrer i juny). 

o Participar en els claustres més significatius (primer trimestre, final de curs) 
o Vetllar perquè el professorat participi en les reunions establertes. 
o Traspassar la informació dels temes tractats i acordats a les reunions a les quals 

algun professor s’ha absentat o incorporat més tard. 
o Fer-se càrrec de la distribució i del recull de documentació, de material  i de 

fotocòpies als formadors. 
o Passar la informació de les activitats del centre a la resta de professorat i tenir cura 

que la traspassin a l’alumnat.  
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o Recollir les necessitats de recursos tècnics i de l’ús d’algun espai diferent a l’habitual i 
sol·licitar-los a la persona de referència del centre. 

 
L’empresa adjudicatària haurà contractar el personal necessari i amb les titulacions 
adequades per a cobrir les necessitats del servei, tenint en compte: 
 

a) L’empresa adjudicatària haurà de presentar la documentació que acrediti la titulació i 
experiència del professorat que ha d’impartir els cursos, desprès de la proposta 
d’adjudicació. 

b) L’empresa adjudicatària està obligada a presentar a l’Ajuntament les còpies dels 
contractes de treball del personal, així com mensualment els documents TC-1 i TC-2 

c) Utilitzar algunes de les fórmules previstes en la legislació laboral vigent , que permeti 
la resolució automàtica de la relació laboral a l’extinció del contracte de serveis, per 
qualsevol de les clàusules previstes en el plec de condicions i en la legislació 
contractual administrativa. 

d) En cas de resolució o extinció normal del contracte no serà d’aplicació la successió 
empresarial a favor de l’Ajuntament respecte dels treballadors de l’empresa 
adjudicatària 

 
En cap cas ni circumstància, la relació administrativa entre l’Ajuntament de Sant Celoni i 
l’empresa adjudicatària i/o plantilla laboral d’aquesta suposarà una relació laboral o 
funcionarial. 
 
Les variacions que es produeixen dins del personal que l’empresa adjudicatària destini a la 
prestació del servei (altes , baixes ,...) correran a càrrec de l’Empresa adjudicatària i s’haurà 
d’informar prèviament a la Direcció de l’escola d’adults. 
 

b) Actuacions específiques que ha de dur a terme l’empresa adjudicatària  
 
1. Realització d’informes puntuals, que siguin sol·licitats pel personal de l’ajuntament de Sant 

Celoni.  
2. El personal de l’ajuntament de Sant Celoni tindrà la potestat d’accedir al lloc on s’imparteix el 

curs per comprovar el seu desenvolupament.  
3. Durant la realització del curs l’empresa adjudicatària haurà de realitzar les tasques següents:  

a. La supervisió del servei  
b. El seguiment del compliment de les programacions  

4. Seguiment del curs  
 
Amb la finalitat de garantir la qualitat tècnica i pedagògica dels cursos, el contractista haurà 
d’organitzar una reunió prèvia a l’inici de cada curs amb els tècnics responsables de l’Ajuntament de 
Sant Celoni per fixar tots els procediments de col·laboració i ultimar els detalls del seu començament.  
 
També s’hauran de dur a terme reunions periòdiques de coordinació i seguiment entre el personal de 
l’Ajuntament de Sant Celoni i el coordinador designat per l’empresa adjudicatària. 
 
5. Obligacions de l’Ajuntament de Sant Celoni 

 
• Gestió de la matricula i dels pagaments de les quotes 
• Pagament del preu de cadascuna de les unitats 
• Aportar els espais i equipaments necessaris pel bon desenvolupament dels serveis objecte 

del present contracte 
• La gestió de les reclamacions 
• Fer el seguiment del funcionament del cursos 
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6. Ràtio d’alumnes 
 
La ràtio màxima d’alumnes per curs serà de 25 alumnes i la ràtio mínima serà de 20 alumnes.  
 
7. Aules i equipament  
 
L’ajuntament de Sant Celoni aportarà, aules i/o equipament informàtic necessari. Les instal·lacions on 
es realitzaran els cursos disposen de recursos informàtics i audiovisuals que possibiliten un 
ensenyament de qualitat, facilitant l’accés del professorat a aquests recursos.  
 
8. Normativa específica d’aplicació 
 
Marc europeu comú de referència (MECR) aprovat pel Consell d’Europa tal com es defineix a les 
Recomanacions R (82) 18 i R (98) 6 del Comitè de Ministres. 
 
9. Preu de cadascuna de les unitats en que es desco mposa el pressupost i número estimat de 

las unitats a subministrar. 
 
El preu de cada unitat és de 4.500 € que serà millorable a la baixa. 
 
10.  Número estimat d’unitats a subministrar: 
 
L’oferta formativa, es preveu, per a cada curs escolar en 20 unitats. Per tant, es preveu contractar un 
total de, fins a 40 unitats, durant els 2 cursos escolars de durada màxima del contracte. No obstant, el 
repartiment concret de les unitats totals contractades entre els cursos escolars podrà efectuar-se de 
manera irregular, i sempre en funció dels alumnes matriculats. 
 
11.  Pagament del preu. 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni abonarà al contractista de forma mensual l’import de les hores lectives 
efectivament realitzades durant el mes facturat.  El preu de cada hora lectiva serà el resultat d’aplicar 
la fórmula següent: 
 

Preu hora = Preu d’adjudicació del contracte / número total d’hores lectives contractades.  
 
 
 
Soledad Iñíguez Gómez 
Coordinadora d’educació 
 
 
 
Conformitat,       Vist-i-plau, 
 
 
 
 
Esther Prat Ibern      Júlia de la Encarnación Gómez 
Directora        Regidora 
 
 
Sant Celoni, 6 de març de 2015 
 
 


