
 
Concello de Cuntis

PREGO  DE  PRESCRICIÓNS  TÉCNICAS  PARA  A  CONTRATACIÓN  DO 
SERVIZO DE ESCOLA MUNICIPAL DE IDIOMAS DE CUNTIS

1. OBXECTO

Será a contratación da xestión da Escola Municipal de Idiomas do Concello 
de Cuntis de titularidade municipal, a desenvolver no edificio municipal que 
se habilite ao efecto.

2. PARÁMETROS DO SERVIZO

As clases a impartir serán relativas aos idiomas de inglés, francés e alemán, 
de acordo aos seguintes parámetros:

- Calendario e horario de funcionamento: As clases a impartir na escola 
municipal de idiomas que abarca o curso 2018/2019 comezarán no 
mes de outubro de 2018 e rematarán no mes de maio de 2019, sendo 
a distribución horaria  polas tardes entre os luns e os venres, debendo 
adecuarse á demanda horaria maioritaria do alumnado. 

Estas clases están destinadas a tódalas persoas a partir dos 3 anos, polo 
que o número do alumnado por grupo segundo as idades quedará da  
seguinte maneira:

- Os alumnos e alumnas de idades entre 3 e 5 anos non poderán superar 
10 persoas por grupo.

- A partir de 6 anos non poderán superar 15 alumnas/os por grupo. 

Cada grupo formarase tendo en conta as distintas idades e niveis do alumnado, 
e recibirá clases dous días na semana. O tempo semanal  de clases para os 
grupos infantiles constará no seu total de unha hora e corenta e cinco minutos, 
sendo o de adultos de dúas horas e quince minutos.

O profesorado  deberá  estar  na  posesión  da  titulación  correspondente  a 
licenciatura ou grao en inglés, francés e alemán.

A  empresa  adxudicataria  en  ningún  caso  poderá  facer  publicidade  da 
mesma  a  través  desta  Escola,  correspondendo  a  xestión  da  mesma 
(matrículas, datos alumnado, cobros, etc.) ao Concello de Cuntis.

3. RECURSOS PERSOAIS E MATERIAIS

a) PERSOAL AFECTO AO SERVIZO

A  empresa  adxudicataria  deberá  dispoñer  en  todo  momento  de  persoal 
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suficiente para a prestación do servizo.

O persoal docente contratado polo adxudicatario do servizo, deberá estar en 
posesión, como mínimo, da titulación correspondente á licenciatura ou grao.

A  empresa  adxudicataria  deberá  poñer  en  coñecemento  do  Concello  de 
Cuntis as variacións que experimente o persoal afecto ao servizo.

A  contratación  do  profesorado  necesario,  por  parte  da  empresa 
adxudicataria,  deberá  realizarse  de  conformidade  co  Convenio  Colectivo 
Estatal para as empresas de ensino privado sostidas total ou parcialmente 
con fondos públicos.

En  ningún  caso,  as  relacións  laborais  que  se  establezan  suporán 
dependencia directa do persoal afecto ao servizo respecto do Concello de 
Cuntis.

A empresa adxudicataria asumirá a súa responsabilidade civil  e a do seu 
persoal adscrito ao contrato a través das pólizas de seguro que precise cuxa 
cobertura alcance calquera continxencia ou eventualidade que se produza 
durante o período de vixencia do contrato.

b) RECURSOS MATERIAIS

b.1.  O  Concello  proporcionará  as instalacións  necesarias  para  o  correcto 
funcionamento do servizo.

b.2. Correrán por conta do Concello os gastos do inmoble que se detallan a 
continuación:

-  Obras  de  reforma,  ampliación,  mellora,  modernización,  adaptación, 
adecuación ou reforzo do inmoble.

-  Obras  de  reparación  necesarias  para  arranxar  un  dano  producido  no 
inmoble  por  causas  fortuítas  ou  accidentais,cando  afecten 
fundamentalmente á estrutura ou ao funcionamento do servizo.

- Obras de conservación para arranxar o deterioro do inmoble polo seu uso 
natural.

- Gastos referentes á seguridade xeral do centro (alarmas, extintores....).

- Dotación de materiais necesarios para a ampliación, mellora, adaptación e 
adecuación do servizo.

Auga, luz saneamento, calefacción e limpeza

b.3. O contratista responderá do bo uso das instalacións.
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7. En todo caso, a empresa adxudicataria deberá asumir aqueles gastos non 
imputados neste Prego ao Concello de Cuntis.
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