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         PLEC 
         DE 
         PRESCRIPCIONS  
         TÈCNIQUES                    

                                 
                                

                          CONTRACTE    DE SERVEIS   
 

Objecte: PRESTACIÓ DEL SERVEI PER A LA 
REALITZACIÓ DE CURSOS EN 
LLENGUA ANGLESA i ALTRES 

 
Tramitació: ORDINÀRIA 
Procediment: OBERT SIMPLIFICAT  
Regulació: NO HARMONITZADA 
Forma: CRITERI ÚNIC ( PREU) 

 
Nº 
EXPEDIENT 

3/405.00/2018 Import   30.670,50 € 

Codi CPV  80580000-3 

Descripció 
CPV 

Provisió de cursos d’idiomes  

Codi NUTS ES512 

Òrgan 
Contractació 

Junta de Govern Local  
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI PER AL REALITZACIÓ DE CURSOS EN LLENGUA ANGLESA.  
 
CLÀUSULA 1. NECESSITATS I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE  
 
Des de l’ajuntament de Maçanet de la Selva vol realitzar classes d’anglès 
en els dies , horaris i als nivells que més endavant es dirà, donat que es 
considera que l’oferta existent a Maçanet de la Selva és insuficient per a 
absorbir la totalitat de la demanda, en especial la de ciutadans que , per 
temps lliure o interès personal, opten per l’aprenentatge d’idiomes sense 
exigir rendiment laborals ni reconeixement legals a curt termini dels estudis 
que realitza atès que no es tracta d’estudis homologats i que ofereixen un 
ritme d’aprenentatge diferent als ensenyaments convencionals i/o oficials.    
 
CLÀUSULA 2.- OBJECTE DEL CONTRACTE  
 
És objecte del contracte el servei d’organització i realització de cursos en 
llengua anglesa. La prestació es realitzarà sota la supervisió de l’equip de 
l’àrea de Joventut , Esports i Ensenyament  
 
CLÀUSULA 3. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES 
 
1 Destinataris 
 
Els cursos d’anglès de l’ajuntament de Maçanet de la Selva van destinats 
a: 
 
Nens ,Adolescents i adult 
 
La ràtio màxima d’alumnes per curs serà de 18 alumnes i la mínima de 4 
alumnes 
 
2 Nivells i horaris  
 
La proposta d’horaris pel curs 2018-2019 és la següent :  
 
Dilluns 17 i dijous 20 de setembre de 2018 en horari de 16 a 20 h, es faran 
les proves de nivell de llengües.  
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PER NENS  DIES  HORARIS TEMPORALITAT 
Anglès STARTERS Dimarts i Dijous 17:00 a 18:00 2 octubre a 30 de maig 
Anglès MOVERS Dilluns i Dimecres 16:45 a 18:00 1 octubre a 29 de maig 
Anglès FLAYERS I  Dimarts i Dijous 18:00 a 19:30 2 octubre a 30 de maig
Anglès FLAYERS II Dilluns i Dimecres 18:00 a 19:30 1 octubre a 29 de maig
 
PER A ADOLESCENTS I 
ADULTS 

DIES  HORARIS TEMPORALITAT 

Anglès KET Dilluns i Dimecres 18:00 a 19:30 1 octubre a 29 de maig
Anglès PET I Dilluns i Dimecres 16:30 a 18:00 1 octubre a 29 de maig
Anglès PET II Dimarts i Dijous  18:00 a 19:30 2 octubre a 30 de maig
Anglès FIRST  Dimarts i Dijous 16:30 a 18:00 2 octubre a 30 de maig
Anglès PER ADULTS I Dimarts i Dijous 19:30 a 21:00 2 octubre a 30 de maig
Anglès PER ADULTS II Dilluns i Dimecres 19:30 a 21:00 1 octubre a 29 de maig
Anglès PER ADULTS III Dimarts i Dijous 19:00 a 20:30 2 octubre a 30 de maig
Anglès PER ADULTS IV Dilluns i Dimecres 19:30 a 21:00 1 octubre a 29 de maig
Anglès CONVERSA Dimecres  19:30 a 20:30 3 octubre a 29 de maig
Francès I Dilluns i dimecres 19:30 a 21:00 1 octubre a 29 de maig
Alemany I Dimarts i Dijous 19:30 a 21:00 2 octubre a 30 de maig
 
 
Un cop fetes les inscripcions , l’ajuntament valorarà el global d’alumnes 
inscrits i es decidirà quins grups es porten a terme en funció de les ràtios 
establertes. Si un grup queda ple, hi ha possibilitat de fer una llista 
d’espera i doblar-lo, sempre que s’arribi a la ràtio mínima per portar-lo a 
terme, existeixi disponibilitat física en les instal·lacions , existeixi també 
consignació pressupostaria suficient i l’augment se situï dintre dels límits 
permesos per la legislació vigent.  
 
3 Calendari 
 
El calendari anirà del 01 d’octubre de 2018 al 30 de maig de 2019 
 
4 Lloc de realització de l’activitat  
 
Les classes es realitzaran al edifici de Can Trincheria ubicat a l’avda. 
Catalunya 2 de Maçanet de la Selva . 
 
5 Programació de les activitats. 
 
L’empresa adjudicatària s’encarregarà de dissenyar , organitzar, coordinar i 
realitzar els cursos de forma òptima i elaborarà els continguts generals dels 
cursos pels diferents nivells. 
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6 Personal 
 
L’empresa adjudicatària haurà de contractar professors d’anglès amb 
alguna de les següents titulacions: 
 
Per impartir les classes d’adults i/o conversa caldrà: 
 
.- Llicenciat en filologia anglesa 
 
.- Llicenciat de traducció i interpretació de la llengua anglesa 
 
.- En el cas d’una persona de parla anglesa , haurà de ser llicenciat en 
alguna carrera relacionada amb la llengua i acreditar el nivell de C1/C2 
segons els nivells del marc comú europeu de referència. 
 
Per impartir les classes de KET , PET i FIRST serà suficient : 
 
.- Tenir una llicenciatura i acreditar nivell de B2 segons els nivells del marc 
comú europeu de referència. 
 
.- Diplomat en magisteri i acreditar un nivell B2 segons els nivells del marc 
comú europeu de referència. 

 
.- En el cas d’una persona de parla anglesa haurà d’ acreditar un nivell de B2 o 
equivalent segons els nivells vigents en cada moment del marc comú europeu 
de referència. 
 
Per impartir les classes Francès I serà suficient: 
 
.- Llicenciat en filologia francesa  
 
.- Llicenciat de traducció i interpretació de la llengua francesa  
 
.- En el cas d’una persona de parla francesa  , haurà de ser llicenciat en 
alguna carrera relacionada amb la llengua i acreditar el nivell de C1/C2 o 
equivalent segons els nivells vigents en cada moment del marc comú 
europeu de referència. 
 
Per impartir les classes Alemany I serà suficient: 
 
.- Llicenciat en filologia Alemanya   
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.- Llicenciat de traducció i interpretació de la llengua Alemanya   
 
.- En el cas d’una persona de parla alemanya  , haurà de ser llicenciat en 
alguna carrera relacionada amb la llengua i acreditar el nivell de C1/C2 o 
equivalent segons els nivells vigents en cada moment del marc comú 
europeu de referència. 
 
Calendari estimat curs 2018 – 2019  
 
CALENDARI DIES HORES DIA TOTAL HORES PREU HORA VALOR ESTIMAT
Proves nivell 8 21,00 € 168,00 €
Starters 70 1 70 21,00 € 1.470,00 €
Movers 70 1,25 87,5 21,00 € 1.837,50 €
Flyers I 70 1,5 105 21,00 € 2.205,00 €
Flyers II 70 1,5 105 21,00 € 2.205,00 €
Ket 70 1,5 105 21,00 € 2.205,00 €
Pet I 70 1,5 105 21,00 € 2.205,00 €
Pet II 70 1,5 105 21,00 € 2.205,00 €
First 70 1,5 105 21,00 € 2.205,00 €
Adults I 70 1,5 105 21,00 € 2.205,00 €
Adults II 70 1,5 105 21,00 € 2.205,00 €
Adults III 70 1,5 105 21,00 € 2.205,00 €
Adults IV 70 1,5 105 21,00 € 2.205,00 €
Conversa 35 1 35 21,00 € 735,00 €
Frances I 70 1,5 105 21,00 € 2.205,00 €
Alemany I 70 1,5 105 21,00 € 2.205,00 €

1460,5 Total s/iva 30.670,50 €
 

 
CLÀUSULA 4. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI 
 
1. Seran obligacions del contractista a més de l’obligació de prestar 
aquesta contractació amb estricta subjecció a les clàusules del contracte, 
al plec de prescripcions tècniques i a la normativa vigent en matèria objecte 
del contracte , així com donar compliment a les instruccions que , en 
interpretació d’aquestes , cursi l’ajuntament, les següents: 
 
a) Estar al corrent, en tot moment , de totes les obligacions , en matèria 
fiscal, laboral i d’assegurances socials, seguretat i higiene en el treball i en 
general de les que li correspongui com a empresa o industrial, així com al 
compliment de la normativa i les disposicions aplicables en totes les 
matèries anteriors. 
 
b) D’acord amb el punt anterior , el contractista haurà de presentar 
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mensualment còpies de les liquidacions efectuades a la Seguretat Social 
amb els corresponent butlletins de cotització, models TC1 i TC2 del 
personal que desenvolupi el servei , així com justificant d’haver abonat les 
nòmines al personal destinat al servei. Trimestralment haurà d’aportar 
sengles certificats de l’Agència Tributaria i de la Tresoreria de la Seguretat 
Social , d’estar al corrent de les obligacions. 
 
c) Tenir l’organització tècnica i econòmica suficient per a l’adequada 
prestació del servei. 
 
d) El nombre de professionals contractats haurà de ser l’adequat per cobrir 
l’execució de la proposta tècnica. 
 
e) Iniciar la prestació del servei en la data assenyalada com d’inici de 
vigència del contracte. 
 
f) L’equip de professionals que prestarà el servei haurà d’estar en 
possessió de la titulació necessària per a l’adequada prestació del servei. 
 
g) La facturació de les hores efectuades del servei contractat haurà de 
presentar-se mensualment a mes vençut .  
 
h) L’adjudicatari es responsabilitzarà de seguir les directrius  de 
l’ajuntament i a participar en les reunions o comissions de seguiment que 
es proposin. 
 
i) L’adjudicatari designarà un membre de l’empresa que actuarà com a 
representant davant l’ajuntament. 
 
j) El servei contractat estarà sotmès al control i vigilància de l’ajuntament 
mitjançant el responsable del contracte.  
 
k) Informar prèviament al responsable del contracte de totes les variacions 
que consideri introduir en quan a dotacions de personal , material, 
organitzatives i de prestació amb la necessària antelació per a que puguin 
ser o no acceptades.  
 
l) Designar un representant , amb poder suficient, en quant a les 
operacions d’execució del contracte mitjançant el qual es canalitzaran totes 
les relacions derivades d’aquesta adjudicació entre el responsable 
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municipal del contracte i l’empresa adjudicatària.    
 
m) L’adjudicatari es compromet a utilitzar de forma exclusiva els 
procediment i impresos de gestió . els materials i mitjans de difusió i els 
models pedagògics d’avaluació i programació determinants per 
l’ajuntament.  
 
n) Assumir totes les altres obligacions que es derivin de disposicions legals 
aplicables. 
 
o) El desconeixement del contracte en qualsevol de les seves condicions i 
dels documents annexos que en formen part, o de les instruccions , plecs i 
normes de tota classe promulgades per l’administració , que puguin tenir 
aplicació en l’execució d’allò pactat, no eximirà el contractista de l’obligació 
del seu compliment. 
 
p) Al compliment de tot allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 
de desembre de protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret 
1720/2007 que la desenvolupa. 
 
CLÀUSULA 5.- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT 
 
a) L’òrgan de contractació podrà designar un responsable del contracte 

al que li correspondrà supervisar l’execució del servei i adoptar les 
decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat 
d’assegurar la correcta realització de les prestacions pactades, 
deixant salvada l’adopció de decisions que corresponguin a l’atribució 
exclusiva de l’òrgan de contractació. 

 
b) Abonament puntual al contractista. 

 
c) El departament corresponent de l’ajuntament realitzarà la gestió de la 

matriculació dels usuaris i les altes/baixes que es produeixin durant el 
curs. 

d) Col·laborar amb l’adjudicatari en la resolució dels impediments de 
caràcter extern que es puguin presentar i que afectin a la normal 
prestació del servei. 

 
e) Qualsevol altra que legalment li correspongui. 
 

 


