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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 

PARTICULARS QUE REGEIXEN EL CONTRACTE DE 

SERVEIS DE DOCÈNCIA PER CURSOS EN EL MARC 

DELS PROJECTES SINGULARS 

EXPEDIENT NÚM. SE/2019/01 

 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

Clàusula 1. Introducció/antecedents 

L’Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació SL (en endavant 

EMFO) té com a Missió promoure el desenvolupament econòmic i social sostenible 

en la ciutat de Mollet i el Baix Vallès, mitjançant la informació, orientació, formació i 

inserció als seus ciutadans, impulsant i donant suport al teixit empresarial, tant en 

la creació com en el seu manteniment. Tot això desenvolupat amb un compromís 

social i de qualitat de servei. 

Un dels serveis que s’ofereixen des d’EMFO és la formació qualificadora per a 

col·lectius en situació d’atur de famílies professionals diverses. 

La formació professional per a l’ocupació ha de donar resposta a les necessitats 

formatives requerides pel mercat de treball i ha de constituir un element significatiu 

en la millora d’ocupabilitat de les persones que estan en recerca de feina. 

El present plec de prescripcions tècniques dona resposta a les necessitats de 

contractació de docents per part d’EMFO, per la impartició de formació de diferents 

famílies professionals, que es troben identificats entre els sectors que ofereixen 

ocupació i necessiten personal qualificat a Mollet del Vallès i el Baix Vallès. 

Es fa constar que la contractació estarà subjecta a l’aprovació de la subvenció en el 

marc dels Projectes Singulars del Servei d’Ocupació de Catalunya i a que el nombre 

d’alumnes inscrits als cursos de formació sigui l’establert a la corresponent 

normativa. 

Clàusula 2. Objecte del contracte i del plec 

L’objecte de la present licitació és la impartició per part de docents de diferents 

accions de formació professionalitzadora ajustada a les necessitats de les persones 

participants del PROGRAMA SINGULARS 2018-2019. Concretament les 

especialitats a realitzar son 3: Magatzem i carretons / Hostaleria: Sala i 

Cuina / Comerç: Atenció al client i vendes. 

Aquest plec de prescripcions tècniques té per objecte regular les condicions en que 

s’haurà de prestar el servei licitat i que seran d’obligat compliment per 

l’adjudicatari. 

La contractació del servei de docència es preveu en 6 lots: 
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Lot 1. Magatzem i carretons: 

Mòduls: 

 Mòdul 1. Atenció bàsica a clients i proveïdors (10 hores) 

 Mòdul 2. Operacions auxiliars d’emmagatzematge (10 hores)  

 Mòdul 3. Preparació de comandes (20 hores) 

 Mòdul 4. Manipulació de càrregues amb carretons (25 hores) 

 Mòdul 5. Informàtica i formació complementària al magatzem (15 hores)  

TOTAL: 80 HORES 
 

Lot 2. Hostaleria-Sala: 

a) Mòduls: 

 Mòdul 1. Qualitat del servei i atenció al client (5 hores) 

 Mòdul 2. El servei bàsic de restaurant i bar (20 hores)  

 Mòdul 3. Aprovisionament i emmagatzematge d’aliments i begudes (5 

hores.)  

 Mòdul 4. Preparació i presentació de begudes (25 hores)  

 Mòdul 5. Preparació i presentació de menjars ràpids (25 hores) 

 Mòdul 6. Els serveis de càtering (5 hores) 

 Mòdul 7. Informàtica i formació complementària a l’hostaleria (15 hores) 

TOTAL: 100 HORES 
 

Lot 3. Hostaleria-Cuina: 

a) Mòduls: 

 Mòdul 1. La comunicació a la cuina (5 hores) 

 Mòdul 2. L’espai de treball a la cuina (5 hores) 

 Mòdul 3. Preelaboració i conservació culinària (30 hores) 

 Mòdul 4. Elaboració culinària bàsica (60 hores)  

 Mòdul 5. Dietètica bàsica (10 hores) 

 Mòdul 6. Els serveis de càtering (5 hores) 

TOTAL: 115 HORES 

 
 

Lot 4. Comerç - Atenció al client i vendes: 

a) Mòduls: 

 Mòdul 1. Tècniques d’informació i atenció al client (15 hores) 

 Mòdul 2. Introducció al màrqueting i canals de gestió de client (15 hores) 

 Mòdul 3. Atenció telefònica, serveis d’atenció i telemàrqueting (20 hores) 

 Mòdul 4. Organització i dinamització al punt de venda (25 hores)  

 Mòdul 5. Tècniques de venda presencial i per internet (30 hores) 

 Mòdul 6. Operacions de caixa. Cobrament i control de caixa (20 hores)  

 Mòdul 7. Tècniques d’emmagatzematge, control d’estocs i inventaris (20h.) 

 Mòdul 8. Manipulació de càrregues amb carretons (25 hores) 

 Mòdul 9. Informàtica i formació complementària al comerç (30 hores) 

TOTAL: 200 HORES 
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Lot 5. Magatzem: Seguretat i Prevenció de riscos laborals: 

a) Mòduls: 

 Mòdul 1. Seguretat i prevenció de riscos laborals al magatzem (certificació 

acreditada)  (30 hores) 

 

Lot 6. Anglès: 

a) Mòduls: 

 Mòdul 1. Anglès per a l’atenció al públic i emmagatzematge  (10 hores) 

 Mòdul 2. Anglès per a l’hostaleria (10 hores) 

 Mòdul 3. Anglès per a les activitats comercials i l’atenció al públic (25 hores) 

TOTAL: 45 HORES 
 

Clàusula 3.Característiques del servei de formació 

Els contractes que s’adjudiquin en la present licitació s’hauran d’impartir d’acord 

amb: 

- Els continguts indicats en els diferents Reials Decrets segons l’acció 

formativa. 

- Les condicions generals i particulars d’execució establertes en el present 

plec, en el plec de clàusules administratives i de cada contracte. 

- La normativa que regula la Formació Professional per a l’ocupació així com 

els Certificats de Professionalitat. 

- Els compromisos adquirits per l’empresa licitadora en l’oferta de licitació si 

resulta adjudicatària. 

- Les guies publicades i actualitzades pel SOC en relació a l’avaluació: a les 

proves de competències clau; al desenvolupament dels Certificats de 

Professionalitat. Així com altres possibles guies que defineixin condicions de 

compliment general en les accions formatives.  

Clàusula 4. Descripció de l’encàrrec/tasques a realitzar pels contractats 

L’adjudicatari de cada lot restarà obligat a: 

- Impartir les accions formatives adjudicades, segons els continguts indicats 

en els diferents Reials Decrets, que regula la normativa de cada Certificat de 

Professionalitat; segons la normativa que regula la Formació Professional per 

a l’ocupació, i les guies publicades i actualitzades pel SOC en relació a 

l’avaluació, a les proves de competències clau i al desenvolupament dels 

certificats de professionalitat. La llengua vehicular per a la impartició de les 

accions formatives serà la llengua catalana i haurà de prestar-se de forma 

presencial. 

- Elaboració del material didàctic de cadascun del mòduls formatius, així com 

de la planificació i programació didàctica i planificació de l’avaluació. 

- Elaboració de les proves d’avaluació per comprovar el grau d’aprofitament 

de la formació per part del participant, d’acord amb els criteris d’avaluació 
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definits als certificats de professionalitat de referència o bé en les accions 

formatives vinculades al fitxer d’especialitats formatives del SOC. 

- Recollir materials, recursos i claus a EMFO abans del desenvolupament de 

cada sessió formativa i tornar-ho un cop finalitzada la sessió. 

- Reunir-se amb la persona tutora corresponent setmanalment a EMFO. 

- Obrir i tancar el centre on s’imparteix la formació en els casos que sigui 

necessari. 

- Gestió de les incidències (sempre que es donin) de cada un dels mòduls 

formatius. 

- Realitzar la planificació de les sessions, així com el control diari de 

l’assistència dels alumnes a l’acció i comunicar a la persona tutora les 

possibles absències. 

- Redacció dels informes tècnics al llarg del curs, segons els models facilitats 

per EMFO. 

- Establir una pauta d’acció individualitzada i coordinada amb el personal tutor 

d’EMFO, per aquelles persones que plantegin dificultats en el 

desenvolupament de l’acció formativa. 

- Realitzar una memòria final del curs formatiu que inclogui el següent: 

 1.- Dades del curs: durada, programa, calendari i formadors 

 2.- Continguts i activitats: objectius, a qui va dirigit i continguts del 

curs. 

 3.- Seguiment i avaluació del curs. 

 4.- Material i infraestructura 

 5.- Pla d’avaluació 

 6.- Avaluació individual del participant 

 7.- Valoració global del curs i propostes de millora 

 8.- Documentació annexa: fulls assistència, exàmens o proves 

avaluatòries, qüestionaris de valoració dels alumnes i del professorat. 

- La part contractada, en base a cada especialitat formativa, determinarà la 

documentació, els apunts i la bibliografia necessaris per garantir l’objectiu 

previst en l’acció formativa, així com la previsió del material a utilitzar en les 

pràctiques amb suficient antelació i segons les directives d’EMFO. 

- D’acord amb la Llei 26/2015, de 28 de juliol, en la mesura que és requisit 

per a l’accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquin 

contacte habitual amb menors, el no haver estat condemnat per sentència 

ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou 

l'agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació 

sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per 

tracta d'éssers humans, el contractista haurà de disposar i aportar el 

certificat negatiu del Registre Central de delinqüents sexuals.  

L’aportació de l’esmentat certificat s’haurà de fer abans de l’adjudicació del 

contracte. 

Clàusula 5. Característiques que ha de tenir la formació a impartir 

- Respondre al contingut, metodologia i sistemes d’avaluació propis del 

certificat de professionalitat i de les altres especialitats del Fitxer 

d’especialitats formatives del Servei d’Ocupació de Catalunya. 



  -7- 
 

 

Carrer Riera, 7, 1ª planta – 08100 Mollet del Vallès – Telèfon 93 570 51 60 
www.emfo.com – info@emfo.cat 

NIF: B-59091132 

Empresa Municipal 

per a la Formació 

Ocupacional i l’Ocupació, SL 

 

- Adaptar la formació al nivell i necessitats de l’alumnat, atenent a la 

diversitat i assegurant l’assumpció dels conceptes clau de la formació, 

mitjançant fórmules que facilitin la seva comprensió i assimilació. 

- Resoldre tots els dubtes que puguin sorgir en les explicacions de continguts. 

- Generar confiança entre els alumnes per tal que, acabada la formació, 

puguin aplicar els seus coneixements a l’entorn laboral. 

Clàusula 6. Requisits del personal docent 

Les persones formadores hauran de complir amb els requisits de titulació, 

experiència professional i experiència docent establerts en els programes que 

regulen cadascuna de les especialitats a impartir. 

Els requisits de capacitat i solvència s’han de complir en el moment de la 

presentació de l’oferta i s’han de mantenir fins al moment de l’adjudicació i 

formalització del contracte. 

Els requisits de solvència tècnica son els següents: 

 Lot Estudis i titulacions dels 

 formadors/ores 
Experiència 

professional dels 

formadors/ores 

Experiència docent 

dels formadors/ores 

Lot 1 Llicenciat, enginyer, arquitecte 

o el títol de grau corresponent 

o d’altres títols equivalents. 

Diplomat, enginyer tècnic, 

arquitecte tècnic o el títol de 

grau corresponent o altres 

títols equivalents. 

1 any d’experiència 

professional en el 

sector. 

600h. d'experiència 

docent, en especialitats 

de la família 

professional a la que 

s'adreci l'acció 

formativa, o 2 anys 

d'experiència laboral en 

l'àmbit de la família 

professional a impartir i 

300h. d'experiència 

docent. 
Lot 2 Llicenciat, enginyer, arquitecte 

o el títol de grau corresponent 

o d’altres títols equivalents. 

Diplomat, enginyer tècnic, 

arquitecte tècnic o el títol de 

grau corresponent o altres 

títols equivalents. 

1 any d’experiència 

professional en el 

sector. 

600h. d'experiència 

docent, en especialitats 

de la família 

professional a la que 

s'adreci l'acció 

formativa, o 2 anys 

d'experiència laboral 

en l'àmbit de la família 

professional a impartir 

i 300h. d'experiència 

docent. 
Lot 3 Llicenciat, enginyer, arquitecte 

o el títol de grau corresponent 

o d’altres títols equivalents. 

Diplomat, enginyer tècnic, 

arquitecte tècnic o el títol de 

grau corresponent o altres 

títols equivalents. 

1 any d’experiència 

professional en el 

sector. 

600h. d'experiència 

docent, en especialitats 

de la família 

professional a la que 

s'adreci l'acció 

formativa, o 2 anys 

d'experiència laboral 

en l'àmbit de la família 

professional a impartir 
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i 300h. d'experiència 

docent. 

Lot 4 Llicenciat, enginyer, arquitecte 

o el títol de grau corresponent 

o d’altres títols equivalents. 

Diplomat, enginyer tècnic, 

arquitecte tècnic o el títol de 

grau corresponent o altres 

títols equivalents. 

1 any d’experiència 

professional en el 

sector. 

600h. d'experiència 

docent, en especialitats 

de la família 

professional a la que 

s'adreci l'acció 

formativa, o 2 anys 

d'experiència laboral 

en l'àmbit de la família 

professional a impartir 

i 300h. d'experiència 

docent. 
Lot 5 Llicenciat, enginyer, arquitecte 

o el títol de grau corresponent 

o d’altres títols equivalents. 

Diplomat, enginyer tècnic, 

arquitecte tècnic o el títol de 

grau corresponent o altres 

títols equivalents. 

Tècnic/a de nivell superior en 

prevenció de riscos laborals. 

1 any d’experiència 

professional en el 

sector. 

600h. d'experiència 

docent, en especialitats 

de la família 

professional a la que 

s'adreci l'acció 

formativa, o 2 anys 

d'experiència laboral 

en l'àmbit de la família 

professional a impartir 

i 300h. d'experiència 

docent. 
Lot 6 Llicenciat, enginyer, arquitecte 

o el títol de grau corresponent 

o d’altres títols equivalents. 

Diplomat, enginyer tècnic, 

arquitecte tècnic o el títol de 

grau corresponent o altres 

títols equivalents. 

 

1 any d’experiència 

professional en el 

sector. 

600h. d'experiència 

docent, en especialitats 

de la família 

professional a la que 

s'adreci l'acció 

formativa, o 2 anys 

d'experiència laboral en 

l'àmbit de la família 

professional a impartir i 

300h. d'experiència 

docent. 

 

Clàusula 7. Execució de l’activitat 

Les activitats formatives s’iniciaran entre el 12 de març de 2019 i el 31 de maig de 

2019 segons la següent planificació: 

Lot 1. Magatzem i carretons: 

La durada és de 80 hores.  

Es preveu que s’iniciarà el 12 de març de 2019 i finalitzarà el 23 de maig de 

2019.  

L’horari previst de la formació és de 9:30 a 14:30 i els dies previstos són: 

- 12, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 i 27 de març 

- 6, 7, 8, 9 i 10, 23 de maig. 
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Lot 2. Hostaleria - Sala: 

La durada és de 100 hores.  

Es preveu que s’iniciarà el 15 de març de 2019 i finalitzarà el 31 de maig de 

2019.  

L’horari previst de la formació és de 9:30 a 14:30 i els dies previstos són: 

- 15, 18, 22 i 29 de març 

- 1, 5, 8, 12, 29 i 30 d’abril 

- 2, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 27 i 31 de maig. 

 

Lot 3. Hostaleria - Cuina: 

La durada és de 115 hores.  

Es preveu que s’iniciarà el 12 de març de 2019 i finalitzarà el 31 de maig de 

2019.  

L’horari previst de la formació és de 9:30 a 14:30 i els dies previstos són: 

- 12, 13, 14, 20, 21, 26, 27 i 28 de març 

- 3, 4, 9, 10, 11, 24 i 25 d’abril 

- 8, 9, 22, 23, 24, 28, 29 i 30 de maig. 

  

Lot 4. Comerç - Atenció al client i vendes: 

La durada és de 200 hores.  

Es preveu que s’iniciarà el 12 de març de 2019 i finalitzarà el 31 de maig de 

2019.  

L’horari previst de la formació és de 9:30 a 14:30 i els dies previstos són: 

- 12, 13, 15, 19, 25, 26, 27, 28 i 29 de març 

- 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 23, 26, 29 i 30 d’abril 

- 3, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 i 31 de maig. 

 

Lot 5. Magatzem: Seguretat i Prevenció de riscos laborals: 

La durada és de 30 hores. Es preveu que s’iniciarà el 24 de maig de 2019 i 

finalitzarà el 31 de maig de 2019.  

L’horari previst de la formació és de 9:30 a 14:30, de dilluns a divendres. 

Lot 6. Anglès: 

La durada és de 45 hores. Es preveu que s’iniciarà el 13 de març i finalitzarà el 

25 de març de 2019. 

L’horari previst de la formació és de 9:30 a 14:30, de dilluns a divendres. 

 

Clàusula 8. Pressupost de licitació 

El pressupost de licitació serà el següent: 

Pressupost base de licitació sense IVA 27.930 € (per tota la durada inicial del 

contracte) 
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IVA (0%) 0 € 

Pressupost Base de licitació Total 27.930 € (IVA inclòs) 

Aquesta activitat està exempta d’IVA en virtut de l’Art 20, punt 9 de la Llei IVA 

37/1992. 

Lot 1 

Curs  Import  
Magatzem i carretons (80 hores)  3.920 euros  

 

 

Lot 2 

Curs  Import  
Hostaleria – Sala (100 hores) 4.900 euros  

 

 

Lot 3 

Curs  Import  
Hostaleria: Cuina (115 hores) 5.635 euros  

 

 

Lot 4 

Curs  Import  
Comerç: atenció al client i vendes 9.800 euros  

 

 

 

Lot 5 

Curs  Import  
Magatzem: Seguretat i Prevenció de riscos 

laborals (30 hores) 
1.470 euros  
 

 

Lot 6 

Curs  Import  
Anglès per a l’Atenció al públic i 

emmagatzematge  (10 h.) 

490 euros  

 

Anglès per a l’hostaleria (10 h.) 490 euros 

Anglès per a les activitats comercials i 

l’atenció al públic: (25 h.) 

1.225 euros  

 

TOTAL 2.205 € 
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El mètode de càlcul ha estat, en tots els mòduls formatius: nombre d’hores del 

mòdul multiplicat per 49 €/hora. 

La quantitat indicada en el quadre com a pressupost màxim constitueix la xifra 

màxima per sobre de la qual s’estimarà que les ofertes dels licitadors/es excedeixen 

el tipus de la licitació. Les persones licitadores podran aplicar baixes respecte als 

preus màxims esmentats. 

 

La gerent d’EMFO      El Conseller delegat d’EMFO 

 

 

 

Maria-Nadal Sau i Giralt    Raül Broto Cervera 

 

 

 

Mollet del Vallès, 5 de febrer de 2019 
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