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PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES 

EXPEDIENT: núm. 162/2018 

TÍTOL:  LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS PER A LA 

REALITZACIÓ D'ACCIONS DE FORMACIÓ I ACOMPANYAMENT DEL 

“PROGRAMA JOVES PER EMPRENDRE” EMMARCAT DINS DEL PROGRAMA 

“ITINERARIOS DE EMPRENDIMIENTO JUVENIL” – convocatòria juliol 2018 

 

1.- MARC GLOBAL DEL PROGRAMA 

 

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (d’ara 

endavant, la CAMBRA) ha vingut desenvolupant, des de l’any 2016, el programa 

anomenat “Joves per Emprendre”, en base als convenis de col·laboració signats amb la 

Fundación Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa (d’ara 

endavant, INCYDE) per al desenvolupament del Programa de Itinerarios de 

Emprendimiento Juvenil. Aquest programa compta amb el suport financer del Fons 

Social Europeu (FSE) per al seu finançament, amb càrrec als fons comunitaris del 

període 2014-2020 i en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil. 

La Fundación INCYDE ha publicat recentment una nova convocatòria (Convocatòria 

2018) del Programa de Itinerarios de Emprendimiento Juvenil, al qual la Cambra 

presenta sol·licitud de finançament per a la realització d’una nova edició del programa 

Joves per Emprendre. 

L’objectiu del programa Joves Per Emprendre és dotar d'habilitats emprenedores als 

joves d'entre 16 i 29 anys per tal de millorar la seva ocupabilitat ja sigui per compte propi 

com per compte aliè.  

El Programa Joves per Emprendre consta de tres fases: 

 

 La promoció de l'activitat emprenedora (etapa per atraure l'atenció dels joves 

amb potencial emprenedor). 

 Formació: grupal i individual en àrees de coneixement que permetin a l'alumne 

avançar en la definició del model de negoci. 

 L'acompanyament i el mentoring: en funció de les necessitats del projecte de 

cada participant, analitzant i reforçant, entre d'altres, aspectes com el model de 

negoci, el finançament, la internacionalització i la creació de l'empresa. 

 

Aquest plec tècnic especifica els requeriments que ha de complir una entitat que ofereixi 

la impartició del programa Joves Per Emprendre, dins el marc del programa Itinerarios 

de Empleo Juvenil.  
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2.- CARACTERÍSTIQUES DEL PROGRAMA JOVES PER EMPRENDRE: 

COMPOSICIÓ, OBJECTIUS, CONTINGUTS I FUNCIONS DELS FORMADORS 

 

Al programa Joves per Emprendre només poden participar aquells joves menors de 30 

anys, no ocupats i no integrats en els sistemes d’educació o formació, que estiguin 

registrats en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. 

 

Composició del programa: 

 

Promoció 

La captació dels candidats ha d'anar a càrrec de l'entitat que imparteix el programa. Es 

poden organitzar jornades divulgatives per tal de donar a conèixer el programa i atraure 

l'interès dels joves amb potencial emprenedor. El programa es dirigeix a joves que 

compleixin els requeriments que marca el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.  

 

Es distingeixen, però, dos col·lectius: 

- joves que han realitzat una formació reglada, especialment de Formació 

Professional Inicial o Grau Universitari, i que volen adquirir coneixements sobre 

la gestió empresarial per a desenvolupar-los per compte propi o aliè; 

- joves amb una formació de nivell 1 i/o amb situació de vulnerabilitat, amb 

necessitat d'adquirir certes competències personals per tal de facilitar la seva 

inserció laboral. 

Formació: 

 

Formació grupal 

 

La formació grupal té una durada de 30 hores, i s’ha d’adreçar a un grup d’entre 15 i 20 

joves. Els continguts de la formació grupal es poden adaptar des de l'entitat que els 

imparteix, en funció del col·lectiu de joves. 

 

A tall d'exemple, en el cas del primer col·lectiu definit, les àrees de coneixement podrien 

ser: 

 Producte: els equips han d’aconseguir definir les característiques principals  del 

seu primer producte/servei i les seves funcionalitats.  

 Màrqueting i comunicació: aconseguir definir els missatges clau per als diferents 

segments de client, el seu posicionament i imatge corporativa, així com l’elevator 

pitch tant per a clients, com per a agents i inversors.  

 Mercat: els emprenedors han d’aconseguir millorar el coneixement dels clients, 

les dinàmiques del sector i la diferenciació respecte a la competència.  

 Equip: definir les característiques que ha de tenir l’equip per aconseguir un 

creixement controlat. Distribució de rols i responsabilitats, i alternatives de 

contractació.  
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 Legal: aliança d’equip, registre de marques, procés de constitució de l’empresa.  

 Econòmic-financer: necessitats financeres durant la vida del projecte, indicadors 

i projeccions econòmiques.  

 Estratègia: definició del model de negoci, resum executiu i sistema de seguiment 

basat en mètriques de creixement.  

 Operacions: responsabilitats, eines, cadena de valor i punts de contacte amb 

l’usuari/client.  

 Comercial: segmentació de clients i validació del prototip. 

 

I en el cas del segon col·lectiu definit, les àrees de coneixement podrien ser: 

 Autoconeixement: millorar el coneixement que tenen els joves sobre ells 

mateixos, per tal de potenciar els seu punts forts i millorar els seus punts febles. 

 Motivació: reflexionar sobre els aspectes que motiven els joves per tal de poder 

fer un treball efectiu i potenciar l’automotivació.  

 Creativitat: despertar i potenciar l’esperit creatiu que tot jove té, malgrat potser 

no l’hagi treballat i desenvolupat.   

 Gestió del temps: facilitar recursos als joves per tal de millorar la planificació de 

les diferents tasques que desenvolupen.   

 Marca personal:  conscienciar sobre la importància de la imatge que traslladem, 

fent especial insistència en els aspectes 2.0.  

 Comunicació: millorar la competència d'interlocució dels joves, fent èmfasi tant 

en la comunicació verbal com en la no verbal, treballant per exemple l'entrevista 

de selecció.  

 Equip: definir les característiques que ha té un equip, distingint rols i 

responsabilitats. 

 Treball en xarxa: fomentar el treball en equip aprofitant totes les eines  2.0 que 

ens proporciona la xarxa.  

 

Formació individual 

A banda de la formació grupal de 30 hores, també hi haurà una formació individualitzada 

i/o estades en start-ups (amb un total de 200 hores per al conjunt dels participants). Cap 

alumne pot superar les 50 h. sumant la formació grupal i la formació individual. 

 

L'acompanyament i el mentoring 

Segons el perfil del participant hi haurà una darrera fase d'acompanyament per a 

analitzar i reforçar el seu model de negoci, finançament i la creació d'empresa. Cada 

programa està dotat de 50 hores en conjunt a repartir entre aquells participants en funció 

de les seves necessitats. 

 

Altres característiques: 

- El nombre de participants inicials serà entre 15 i 20 alumnes. Les fases de 

formació grupal i de formació individual han de finalitzar-la, com a mínim, 15 

alumnes. La fase d’acompanyament ha d’acabar-la un mínim de 10 alumnes. 
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- Els joves han d’estar actius com a beneficiaris de garantia juvenil en el moment 

d’iniciar l’acció. 

- La modalitat d’impartició només pot ser presencial. 

 

Requeriments i funcions dels formadors 

 

Les persones que desenvolupin la tasca de formació caldrà que aportin el seu 

Currículum Vitae i que compleixin els Criteris d'Homologació que requereix el programa. 

 

Independentment del tipus de formació a impartir, es consideraran funcions del 

formador: 

- Proposar l’acció formativa a portar a terme: objectius, continguts, durada, 

calendari, professors que impartiran les diferents matèries, materials, 

metodologia... així com qualsevol altra informació que es consideri interessant 

per a que la Cambra pugui avaluar el projecte formatiu i realitzar les 

modificacions necessàries per adaptar a la formació als requeriments del 

Programa i els joves. 

- Programar i planificar l’acció formativa. 

- Atendre i resoldre les dificultats i inquietuds dels joves participants a la formació. 

- Potenciar l’activitat de l’alumne, l’aprenentatge col·laboratiu, fomentar la 

comunicació i interacció entre els joves i la realització de treballs en grup i 

dinàmiques. 

- Dirigir el procés d’aprenentatge dels joves mitjançant materials didàctics (llibres, 

guies, manuals...) i principalment activitats pràctiques (simulacions, role play, 

jocs d’empresa, seminaris lúdics...) 

- Informar als joves dels objectius a assolir durant la formació, els continguts del 

curs i normativa de la classe. 

- Fomentar la participació i dinamitzar als joves a les activitats realitzades, tant de 

forma individual com col·lectiva, mitjançant els mitjans didàctics posats a 

disposició, emprant les eines de comunicació establertes. 

- Proporcionar retroalimentació personalitzada. 

- Realitzar el seguiment de l’acció formativa, sent la persona responsable de la 

complementació del part d’assistència, com un dels documents justificatius 

necessaris i obligatoris en la realització del curs. 

- Avaluar els resultats dels aprenentatges, segons els documents facilitats i els 

criteris d’avaluació fixats per la Cambra.  

- Valorar la satisfacció del curs, mitjançant d’un qüestionari a omplir pels joves i 

pel formador/s. 

 

 

3.- OBJECTE DEL SERVEI 

 

L’objecte del present contracte consisteix a realitzar 10 accions formatives 

dividides en 6 lots, que s’agrupen per territori, sector i/o col·lectiu destinatari. 



      

 PCT –162/2018 5 

   

 

 

L’ENTITAT COL·LABORADORA realitzarà la proposta de projecte dels cursos i 

accions d'acompanyament, segons la definició del lot. 

 

Els projectes formatius presentats pels formadors hauran d’aportar mínim un dels 

següents punts:  

- Capacitat de captació de joves 

- Capacitat de desenvolupament d’accions de formació, orientació i 

acompanyament de joves per al desenvolupament de la seva competència 

emprenedora.  

- Coneixement de la realitat econòmica del seu àmbit territorial d’actuació, per tal 

de tenir en compte els nínxols de mercat i els requeriments de les noves 

empreses. 

- Relació amb el teixit empresarial de la zona per a facilitar accions de formació i 

intercanvi amb empreses. 

- Caràcter diferencial i alt component de millora en l’ocupabilitat dels joves 

participants, especialment per compte propi però sense excloure la contractació 

per compte aliè 

 

Els continguts de les formacions seran dissenyats per l’ENTITAT COL·LABORADORA, 

vetllant sempre per l’assoliment de l’objectiu d’aquesta formació, i atès el col·lectiu 

destinatari.  

 

La direcció, gestió i coordinació del programa es portarà a terme sempre des de 

la Cambra de Barcelona. 

 

4.- INDICACIONS COMPLEMENTÀRIES PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA 

JOVES PER EMPRENDRE  

 

L’objectiu de planificació de les accions formatives objecte d’aquesta convocatòria, és 

que es realitzin amb data de finalització màxima el 30 d’abril de 2019, a fi i efecte que 

els tràmits de justificació puguin ser realitzats a la data de finalització del programa (31 

de maig de 2019). 

 

L’ENTITAT COL·LABORADORA proposarà els continguts i calendari de la formació. La 

Cambra podrà sol·licitar modificacions per acabar d’adaptar els projectes formatius al 

que requereix el programa. 

 

Els joves han de complir els requisits per ser beneficiaris del Sistema Nacional de 

Garantia Juvenil:  

- Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión o de los Estados 

parte del Acuerdo Económico Europeo o Suiza que se encuentren en España en 

ejercicio de la libre circulación y residencia. También podrán inscribirse los 
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extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio español que 

habilite para trabajar. 

- Estar empadronado en cualquier localidad del territorio nacional español. 

- Tener más de 16 años y menos de 25, o menos de 30 años, en el caso de 

personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, en el 

momento de solicitar la inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

Además, los mayores de 25 años y menores de 30 cuando, en el momento de 

solicitar la inscripción en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, la 

tasa de desempleo de este colectivo sea igual o superior al 20 por ciento, según 

la Encuesta de Población Activa correspondiente al último trimestre del año. 

- No haber trabajado en el día natural anterior a la fecha de presentación de la 

solicitud. 

- No haber recibido acciones educativas en el día natural anterior a la fecha de 

presentación de la solicitud. 

- No haber recibido acciones formativas en el día natural anterior a la fecha de 

presentación de la solicitud. 

- Presentar una declaración escrita de tener interés en participar en el Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil, adquiriendo un compromiso de participación activa 

en las actuaciones que se desarrollen en el marco de la Garantía Juvenil. En el 

caso de los demandantes de empleo bastará con su inscripción en los servicios 

públicos de empleo. 

En cas que els joves no estiguin inscrits a Garantia Juvenil, l'ENTITAT 

COL·LABORADORA assessorarà en la inscripció dels joves, sempre i quan els joves 

compleixin els requisits necessaris per participar al programa.  

 

Durant la formació, i a més de la impartició d’aquesta, l’ENTITAT COL·LABORADORA 

serà la responsable que tota la documentació oficial per a la justificació de la 

formació s’ompli de forma correcta tant pels alumnes com pels propis formadors. 

També seran els responsables d’informar a la Cambra sobre qualsevol jove que deixi 

d’assistir dos dies, durant tot el curs, per realitzar el seguiment necessari i evitar-ne 

l’abandonament. Qualsevol possible incidència també serà informada de forma 

immediata.  

 

L’ENTITAT COL·LABORADORA es compromet a completar la documentació oficial 

aportada per la Cambra per a la realització de la col·laboració, en termini i forma, 

segons les instruccions aportades per aquesta. Igualment, elaborarà un informe de 

seguiment i valoració de cadascun dels participants en la formació tant qualitatiu 

com quantitatiu que ens permeti conèixer la seva ocupabilitat real actual, un cop 

finalitzada aquesta formació.  

 

L’ENTITAT vetllarà per la qualitat del curs que es valorarà per dos índexs: les 

puntuacions dels qüestionaris de satisfacció dels alumnes i l’índex de finalització de la 

formació per part dels joves.  
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Només es consideraran vàlids els joves que finalitzin la formació (excloent la part 

d'acompanyament i mentoring) amb més del 80% d’assistència, tinguin tota la 

documentació oficial degudament complimentada (inscripció a la formació, llistat 

d’assistència, qüestionari de valoració...), fossin beneficiaris actius de Garantia juvenil 

en el moment d’inici de les accions formatives. 

 

5.- CONTINGUTS DE MEMÒRIA TÈCNICA I CRITERIS DE VALORACIÓ 

 

La memòria tècnica ha de contenir els següents punts, que es valoraran segons la 

ponderació que s’indica:     

 

- Organització del servei es valorarà el model organitzatiu i projecte 

formatiu presentat per l’empresa per a l’execució del servei del servei (fins a 

50 punts): 

 

- Planificació de tasques i metodologia proposada (10 punts)  

- Projecte formatiu adaptat al Programa de Itinerarios de 

Emprendimiento Juvenil i tenint en compte l’especificitat del lot 

corresponent. (10 punts)  

- Formacions amb objectius i continguts adequats al Programa Joves 

per Emprendre (10 punts)  

- Recursos disponibles (instal·lacions i materials complementaris: 

dinàmiques, qüestionaris, plataformes...) ( 5 punts)  

- Informe de seguiment i valoració per a cada jove participant a la 

formació adaptat a ( 5 punts)  

- Perfil dels formadors i assessors (5 punts):  

- Metodologia i orientació pedagògica (5 punts)  

 

- Definició del seguiment i controls de qualitat de la col·laboració per 

garantir-ne l’èxit i la qualitat (fins a 20 punts).  

 

- Accions preventives (2 punts)  

- Accions de seguiment (1,5 punts)  

- Accions correctores (1,5 punts)  

- Accions i/o eines de captació i fidelització de joves (7,5 punts) 

- Compromís d’inserció laboral o millora significativa de l’ocupabilitat 

dels joves participants, especialment per compte propi però sense 

excloure la contractació per compte aliè  (7,5 punts). 

 

D’acord amb l’establert al Plec de Clàusules Particulars, la puntuació mínima 
de la proposta tècnica exigida per optar a la contractació és de 56 punts. Les 
ofertes que no arribin a aquesta puntuació tècnica mínima quedaran 
automàticament excloses de la present licitació i no es continuarà el procediment 
de valoració respecte de les mateixes.  

 


