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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) PER A L’ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE DE SERVEIS PER AL DISSENY, CREACIÓ I IMPARTICIÓ DE PART DE 
LES ACCIONS FORMATIVES DE DETERMINADES ESPECIALITATS DE L’OFERTA 
FORMATIVA ESTABLE DE BARCELONA ACTIVA GESTIONADA PER LA DIRECCIÓ 
EXECUTIVA, D’EMPENEDORIA, EMPRESA I INNOVACIÓ AMB INCORPORACIÓ 
D’OBJECTIUS D’EFICIÈNCIA SOCIAL  
 
 
1. Antecedents 

 
La Direcció de Formació i Innovació de Barcelona Activa és la responsable de la gestió, disseny i avaluació 
de l’activitat formativa que es duu a terme en els camps de capacitació tecnològica, l’emprenedoria i  
l’empresa. Així mateix, també vetlla per definir els criteris comuns de gestió i avaluació de les accions 
formatives de curta durada de les àrees de la innovació socioeconòmica i l’ocupació.  
 
Actualment, la formació s’imparteix de manera presencial a vàries de les seus que té Barcelona Activa i en 
altres espais de la ciutat, amb l’objectiu de poder arribar al màxim nombre de ciutadans i ciutadanes 
susceptibles d’utilitzar-ne els serveis. També, s’imparteix formació online en l’àrea de capacitació tecnològica 
la quals s‘estendrà a partir de 2019 a altres àrees de l’empresa.  

 
La programació d’activitats formatives de Barcelona Activa comprèn més de 800 activitats diferents, algunes 
amb format de curta durada i d’altres més llargues en el temps.  
 
Al llarg de 2018 és va dur a terme un procés d’homologació de proveïdors de formació que es va implementar 
l’1 de juliol de 2018 i estarà vigent fins al 30 de juny de 2020, amb la possibilitat de dues pròrrogues d’un any 
cada una, Aquest procediment va permetre estructurar una part de formació estable de Barcelona Activa en 
33 especialitats, facilitant així l’eficiència i la qualitat en la gestió i procediments formatius de Barcelona Activa, 
tant des de la perspectiva formativa –  uniformització i major control de la qualitat i un estàndard d’excel·lència 
de la formació-, jurídica com financera – contractacions conjuntes, millores condicions de contractació-.  
 
Al mateix temps es va mantenir una part de la formació estable contractada directament a diversitat de petits 
proveïdors (molt d’ells autònoms, micropimes o pimes) en especialitats amb menor volum o en activitats sobre 
temes més difícils d’englobar en una especialitat. 
 
S’inicia ara un procés per seleccionar una diversitat de formadors/res experts/tes en 10 noves especialitats 
formatives vinculades a la capacitació tecnològica i els serveis per a la l’emprenedoria. 

 
 

2. Context  
 
BARCELONA ACTIVA està immersa en un procés de reorientació per adaptar-se al nou context que marquen 
les línies estratègiques següents: 
 
1. Recuperar pes i centralitat a les polítiques d’ocupació. 
2. Fer que Barcelona Activa estigui molt més present al territori i arribi a més sectors socials des d’una 

perspectiva de desenvolupament socioeconòmic de proximitat. 
3. Introduir altres dinàmiques de treball: més transversalitat, transparència i horitzontalitat. 
4. Facilitar una nova mirada cap a les persones (entenent el seu context socioeconòmic i partint de 

qualitats més que de mancances) i incorporar la perspectiva de gènere i cures de manera transversal. 
5. Facilitar una mirada més àmplia cap a l’emprenedoria (col·lectiva, social...) i la innovació (no sols 

tecnològica) així com posar en valor la importància de la responsabilitat social i ambiental de 
l’empresa. 

6. Entomar una visió d’Economia Plural, posant en valor l’Economia Cooperativa Social i Solidària i 
altres economies transformadores (economies col·laboratives, economies comunitàries...) així com 
l’economia verda i circular.  

 
BARCELONA ACTIVA considera primordial que les licitadores tinguin en compte aquestes línies estratègiques 
de forma transversal en els plantejaments de les ofertes, amb especial rellevància del fet que les persones 
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han de trobar el seu espai laboral en un context de desigualtat socioeconòmica creixent, precarització del 
mercat laboral i amb discriminacions formals i informals per raons de gènere, edat, origen, etc. En aquest 
sentit es volen enfocaments que tinguin en compte els elements diferencials del context de les persones, és 
a dir, a més de treballar l’empoderament individual, és necessari considerar el context en què es mouen evitant 
potencials dinàmiques de victimització o culpabilització.  
 
Es demana que les ofertes de les licitadores incloguin, en la mesura que sigui possible, tots aquests elements. 
Es valorarà la inclusió d’aquests aspectes de forma transversal en la relació d’activitats proposades, els 
continguts d’aquestes activitats, la metodologia i el model pedagògic emprat.  
 

 
3. Objecte 
 
L’objecte de la licitació és dotar a Barcelona Activa dels serveis docents per al disseny, creació i impartició de 
la formació de determinades especialitats del catàleg d’oferta permanent o estable de Barcelona Activa. 
 
L’objecte d’aquest contracte es divideix en deu lots que consisteixen a les especialitats següents: 
 

Programa Formació Tecnològica (Cibernarium) 
Número 
de LOT 

Especialitat Definició especialitat  

1 Tecnologia per a la empresa i 
el negoci 

Activitats de formació relacionades amb eines tecnològiques, 
solucions i metodologies per a la gestió empresarial, millora de la 
productivitat i el treball en col·laboració: gestió de projectes, gestió 
del temps, informació compartida, treball en equip, eines per a 
presentacions, networking a Internet, eines de CRM, ERP, 
investigació de mercats a la xarxa, gestió i visualització de dades, 
etcètera. 

2 Màrqueting online i estratègia 
comercial a Internet 

Activitats de formació relacionades amb estratègies, eines i 
solucions per al màrqueting online i les vendes a la xarxa: atracció 
de clients, fidelització i persuasió, estratègies i plans de social 
media i community management, e-mail marketing, tècniques per 
enriquir  l’experiència i la relació amb els i les clientes (gamificació, 
storytelling, customer experience, Inbound marketing i d’altres), 
SEO, SEM, publicitat i AdWords, influencers, canals i estratègies 
per al comerç electrònic, mètriques, etcètera. 

3 Comunicació en xarxes socials 

Activitats de formació relacionades amb la gestió de les xarxes 
socials i la creació de continguts per les mateixes: eines i 
estratègies per a l’explotació empresarial de Facebook, Twitter , 
Instagram, YouTube, LinkedIn, WhatsApp i d’altres plataformes, 
màrqueting i curació de continguts, infografies, publicitat en xarxes 
socials, etcètera 

4 Llenguatges, entorns de 
programació i sistemes 

Activitats de formació relacionades amb llenguatges i entorns de 
programació, i eines per al desenvolupament informàtic: big data, 
frameworks, llenguatges per desenvolupament de webs, bases de 
dades i aplicacions mòbils, metodologies agile, administració de 
sistemes Linux, etcètera.  

5 TIC en l’educació 

Activitats de formació relacionades amb eines tecnològiques 
aplicades a les activitats educatives, així com metodologies 
pedagògiques basades en l’ús de les TIC: STEAM, aprenentatge 
per projectes, eines de treball en col·laboració, metodologies per 
l’aprenentatge amb eines 2.0 i dispositius mòbils, eines per a e-
learning, tècniques d’avaluació, robòtica aplicada a l’aprenentatge, 
etcètera. 

6 Fabricació digital i disseny 3D 

Activitats de formació relacionades amb les tècniques i aparells de 
fabricació digital i el moviment maker, així com eines per al 
disseny i modelatge 3D: impressió 3D, talladores làser, hardware  
lliure (Arduino, Rapsberry Pi i altres), programes per al disseny 3D 
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(SketchUp, Blender, Revit, Fusion 360, Solidworks i altres) i 
animació de videojocs (Unreal, Unity i altres), etcètera. 

 
 

Programa Què cal saber per emprendre? 

Número 
de LOT 

Especialitat Definició especialitat  

7 Habilitats emprenedores 

Activitats de formació relacionades amb les principals soft skills/habilitats 
que l’equip emprenedor hauria de adquirir i desenvolupar per a poder tenir 
més opcions d’èxit el seu projecte emprenedor. Per a posar alguns 
exemple: lideratge, negociació, Treball en equip, comunicació, creativitat, 
gestió emocional…Cal que aquestes formacions siguin adreçades a 
persones emprenedores, i que els continguts o formats difereixin del ofert 
a l’Escola de Competències de Barcelona Activa 

8 Habilitats digitals per a 
persones emprenedores 

Activitats de formació relacionades amb diferents nivells: 1) eines digitals 
que permetin desenvolupar un millor projecte emprenedor 2) Estratègia 
digital del projecte 3) Estratègia en xarxes socials 4) ecommerce 5) 
Processos i subcontractació arquitectura web 6) aspectes legals en 
projectes digitals. Cal que les propostes tinguin en compte el catàleg 
formatiu de Cibernàrium per a no repetir activitats i, en cas que es 
repeteixin  la licitadora haurà de justificar l’enfocament diferent de 
l’activitat. 

9 Gestió empresarial 

Activitats de formació relacionades amb solucions de la gestió del 
backoffice de qualsevol negoci, així com desenvolupar les primeres 
vendes/compres internacionals. Exemples d’aquest bloc seria com fer una 
facturació internacional, com gestionar les accions i temps d’un equip, 
gestió de costos, com fer front a la morositat, etcètera. 

10 Noves metodologies per 
emprendre  

Activitats de formació relacionades amb el desenvolupament de projectes 
diferents, que no tinguin referències d’altres projectes que puguin ser la 
base d’estudi per al nostre. A més, esperem propostes en metodologies 
de gestió de projectes innovadors com Kanban, metodologies Agile, Lean; 
ús d’eines com el BMC, prototipatge de productes i serveis, com fer una 
landing page i saber interpretar els resultats,. 
 
En aquest bloc és imprescindible presentar una proposta de taller de 
màxim 9 hores, a fer en diversos dies, que permeti a algú que té una idea 
de negoci desenvolupar el seu Canvas i preparar la validació.  

 
 
4. Abast 
 
L’abast d’aquesta licitació es limita només a algunes especialitats formatives que formen part de la oferta 
permanent o estable de Barcelona Activa dels programes que es detallen tot seguit: 
 

- Programa Capacitació tecnològica (Cibernarium) 
- Programa Què cal saber per Emprendre?  

 
En l’objecte del contracte s’inclouen especialitats noves. Seguidament es detallen totes les especialitats 
indicant el número de lot que corresponen, el programa i si són una nova especialitat o no: 
 

Lots Àrea  Especialitat 
Nova 

especialitat 

1 Programa Formació Tecnològica 
(Cibernàrium) Tecnologia per a empresa i negoci SI 

2 Programa Formació Tecnològica 
(Cibernàrium) 

Màrqueting online i estratègia comercial a 
Internet SI 

3 Programa Formació Tecnològica 
(Cibernàrium) Comunicació en xarxes socials SI 
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4 Programa Formació Tecnològica 
(Cibernàrium) 

Llenguatges, entorns de programació i 
sistemes SI 

5 Programa Formació Tecnològica 
(Cibernàrium) TIC en l’educació SI 

6 Programa Formació Tecnològica 
(Cibernàrium) 

Fabricació digital i disseny 3D SI 

7 Programa Què cal saber per emprendre? Habilitats emprenedores SI 

8 Programa Què cal saber per emprendre? Habilitats digitals per a persones 
emprenedores SI 

9 Programa Què cal saber per emprendre? Gestió empresarial Si 

10 Programa Què cal saber per emprendre? Noves metodologies per emprendre  Si 

 
Les empreses licitadores es podran presentar a un màxim de dos lots, és a dir, dos especialitats, ja 
sigui individualment, mitjançant grup empresarial o formant part d’una unió temporal d’empreses. 
 
Queden fora de l’abast d’aquest contracte, la formació permanent prèviament licitada en l’expedient 04/18, la 
lligada a convocatòries (ja siguin de tercers o pròpies, que s’emmarquen dins de programes concrets, no citats 
en la llista anterior) i la impartició de formacions especialitzades que complementin l’especialitat.  
 
Les licitadores prendran com a referència l’oferta formativa existent al segon trimestre de 2019 que està 
disponible en cada un dels webs dels diferents programes de Barcelona Activa: 
http://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/cat/ 
 

 
5. Descripció de l’encàrrec 

 
Aquest encàrrec implica: 
- La impartició de la formació i la gestió de la sessió formativa. Aquesta es pot donar en diferents 

metodologies i formats (presencial, online, etc) en funció de cada programa, i cal adaptar-se al públic 
objectiu. Les licitadores hauran de garantir una persona formadora o equip de formadors i formadores 
suficient per atendre la demanda. 

- L’assumpció dels actuals continguts formatius com a base de treball, la seva adequació en funció de les 
necessitats i la seva actualització regular. 

- La proposta proactiva de nous continguts, d’acord amb l’evolució del mercat en aquella especialitat, ja sigui 
per iniciativa pròpia, o per recomanació dels responsables de formació de Barcelona Activa. Caldrà fer 
propostes de noves formacions cada tres mesos, coincidint amb l’actualització trimestral dels programes 
d’activitats.  

- La coordinació amb les persones gestores de formació de Barcelona Activa i l’adaptació a la programació 
i calendarització.  

- La possibilitat de que part de les hores previstes com a formació presencial es puguin dedicar a tutories, 
resolució de dubtes o assessorament per als/les alumnes de forma presencial o online. 

 
Les característiques que ha de tenir la formació a impartir són: 
- La màxima qualitat, que permeti una experiència formativa a l’usuari/ària plenament satisfactòria.  
- Assegurar l’assumpció del/s concepte/s clau de la formació (mitjançant fórmules que facilitin la seva 

comprensió i assimilació: l’exemplificació, el lligam amb l’actualitat, la participació activa del/la 
participant...). 

- Adaptar la formació al nivell i les necessitats del grup. Cal aplicar un ritme coherent que permeti tocar tots 
els punts bàsics de la sessió formativa i realitzar les pràctiques sense presses però sense que sigui lent o 
perjudiqui el seguiment. 

- Explicar bé el sentit de la pràctica i fomentar l’autonomia en l’aprenentatge, per tal que cada alumne/a 
pugui experimentar al seu propi ritme. 
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- Resoldre dubtes vetllant per l’equilibri entre el cas concret i la seva aplicació a l’ús grupal. 
- Explicar bé els recursos complementaris que es poden utilitzar més enllà de l’aula. 
- Generar confiança entre els i les alumnes per tal que, acabada la formació, puguin moure’s i avançar sols. 
- Emmarcar sempre la formació per a Barcelona Activa, fent palès els seus serveis i facilitant la recomanació 

d’altres activitats relacionades, de manera que l’usuari/ària realitzi itineraris formatius complerts que 
millorin la seva formació.  
 

Com a obligació contractual essencial, el personal que la contractista adscrigui a l’execució del contracte ha 
de tenir una experiència mínima de tres anys en formació en l’especialitat o especialitats que executi. A més, 
ha de garantir que tota la formació es pugui fer en català. És per això que abans de la formalització del 
contracte, la contractista haurà de presentar els documents que acreditin la titulació, la formació, els 
coneixements i l’experiència del personal encarregat d’executar les prestacions en la matèria directament 
relacionada amb l’objecte del contracte. 

 
 

7. Característiques  
 
Les empreses que licitin en aquest procediment hauran de presentar una proposta que s’adeqüi amb 
l’acompliment dels objectius citats.  
 
L’actual oferta de cursos i tallers de Barcelona Activa pot variar tant en contingut i format com en nombre de 
cursos, durada dels mateixos, repetibilitat, dia de la setmana que s’imparteixen, etc. L’empresa adjudicatària 
haurà d’adaptar-se a aquests canvis i garantir el servei en tots els casos.  
 
En relació amb la calendarització, les persones responsables de formació de Barcelona Activa comunicaran 
el calendari al contractista com a mínim quinze dies abans de l’inici de l’activitat; en cas que la contractista no 
accepti la calendarització, Barcelona Activa es reserva el dret a contractar a un tercer per l’execució d’aquelles 
activitats i a imposar les penalitats previstes al plec de clàusules administratives particulars. Si aquesta 
circumstància es reprodueix dues vegades o més, BARCELONA ACTIVA podrà procedir a la resolució del 
contracte.  
 
Es poden donar també, al llarg del període del contracte, variacions en el nombre d’hores exactes que calgui 
impartir. Cal tenir també en compte que es tracta d’un contracte de màxims d’hores, i Barcelona Activa no té 
obligació d’executar la totalitat d’hores establertes al contracte. La licitadora haurà de tenir en compte aquest 
fet i establir mecanismes pels quals, si hi ha avís amb suficient antel·lació, l’hora programada no reverteixi en 
cost sobre Barcelona Activa. S’estableix com a patró el següent: si Barcelona Activa avisa amb 24 hores o 
més d’antelació de l’anul·lació d’una activitat, aquesta no revertirà en cost sobre Barcelona Activa. En cas que 
s’avisi amb menys de 24 hores, Barcelona Activa assumirà el cost de la sessió com si s’hagués realitzat.  
 
Cal preveure que les persones formadores han de responsabilitzar-se de tasques que són pròpies del servei 
que s’ofereix, com la recollida de documentació dels i les alumnes, entrega del material formatiu, entrega i 
recollida de les enquestes de satisfacció dels usuaris, etc. 
 
La contractista ha de dotar-se d’una persona interlocutora única, que pot ser un/a dels formadors/es, per 
gestionar el servei, que garanteixi la qualitat del mateix i que serveixi d’interlocutor/a únic/a entre els i les  
formadores, l’empresa adjudicatària i Barcelona Activa. 

 
Barcelona Activa, d’acord amb el reglament d’Ús de la Llengua Catalana de l’Ajuntament de Barcelona 
(proposta Ajustada a la llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i a la Llei orgànica 6/2006 de 19 de 
juliol, d ‘estatut d’autonomia de Catalunya), declara el català com a llengua de relació amb les persones 
usuàries en les sessions grupals. Per tant, la licitadora haurà de garantir poder impartir les sessions formatives 
en català.  Tanmateix, amb l’objectiu de poder oferir la informació i formació al conjunt de la ciutadania, 
s’estableixen les següents pautes per a l’organització de les sessions grupals pel que fa a l’idioma d ’impartició: 
 

- A les sessions de programació estable, s’haurà de poder lliurar la documentació tant en Català com 
en Castellà. 

- A les sessions de programació estable i alta freqüència, s’haurà de poder lliurar la documentació tant 
en Català com en Castellà i Barcelona Activa programarà sessions en els dos idiomes. 

- Sempre s’haurà d’informar de l’idioma en que s’imparteix la sessió. 
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7. Nivell de qualitat del servei 
 
El producte resultant d’aquest contracte ha de ser de màxima qualitat, i que permeti una experiència 
d’aprenentatge a l’usuari/ària plenament satisfactòria. Cal assegurar que el contingut garanteix l’assumpció 
del/s concepte/s clau de la formació (mitjançant fórmules que facilitin la seva comprensió i assimilació: 
l’exemplificació, el lligam amb l’actualitat, etc). 
 
Barcelona Activa analitzarà la qualitat del producte resultant en base al sistema de gestió d’enquestes 
Questback (o un altre de similar) i pot demanar a l’adjudicatari canvis o rectificacions si considera que no 
s’assoleix el nivell de qualitat desitjat. Així mateix es reserva el dret a la cancel·lació del contracte si 
l’adjudicatari no aplica aquestes rectificacions o el resultat segueix essent insatisfactori, sense perjudici per 
Barcelona Activa.   
 
Tot els continguts i materials entregats per la contractista han d’haver passat per correcció lingüística (tan 
d’estil com ortotipogràfica); el cost d’aquesta correcció va a càrrec de la contractista.  
 
L’adjudicatari ha de dotar-se d’un interlocutor únic amb Barcelona Activa per gestionar el servei, que garanteixi 
la qualitat del mateix. 
 
A més, per assegurar un nivell qualitatiu adequat, Barcelona Activa estableix: 
 
A. Que el nivell mínim de satisfacció dels usuaris/àries respecte l’activitat i el/la formador/a, mesurats en 

base als resultats del sistema d’enquestes de satisfacció que té establert l’empresa, és de 7,5 punts (sobre 
10). Les preguntes de l’enquesta que es tindran en compte seran les següents (o les equivalents en cas 
que en un futur hi pugui haver algun canvi):  
• “Valora la qualitat de l’activitat realitzada / el servei rebut”  
• “Puntua el formador/dora tenint en compte tant la seva expertesa com la capacitat de conduir la sessió 

i transmetre coneixements” 
L’acompliment del nivell mínim de satisfacció es valorarà per cada activitat diferent per separat, i s’agafarà 
la mitjana de totes les edicions de l’activitat que s’hagin impartit al llarg del trimestre. 
Es considerarà falta lleu no arribar al nivell mínim de qualitat en una mateixa activitat durant dos trimestres 
consecutius, i falta greu si es manté la baixa qualitat per tercer trimestre consecutiu. Igualment es 
considerarà una falta greu si la meitat o més de les activitats impartides no arriben al nivell mínim de 
qualitat en un mateix trimestre. 
 

B. Que la contractista ha de realitzar cada tres mesos, coincidint amb l’actualització trimestral dels programes 
d’activitats, una proposta de nous continguts, d’acord amb l’evolució del mercat en aquella especialitat. 
Es considerarà falta lleu la no presentació de propostes de noves activitats trimestralment, i falta greu la 
reiteració durant dos trimestres. 
 

C. Que tot formador/a que s’incorpori a l’equip de formadors especialitzats ha de ser prèviament validat per 
l’àrea d’especialització corresponent (experiència, formació...) d’acord amb els criteris mínims de 
solvència, així com en relació amb aquells elements valorats en els criteris d’adjudicació. Es considerarà 
falta lleu si no hi ha hagut comunicació prèvia en cas d’una substitució puntual i la persona substituta 
compleix tots els requisits mínims de solvència i d’aquells elements valorats. Es considerarà falta greu si 
es reitera aquest incompliment en més de tres ocasions o si es tracta d’una substitució permanent i/o la 
persona substituta no compleix els requisits mínims de solvència i d’aquells elements valorats.  
 

D. Que els materials que es lliurin han d’estar correctament maquetats seguint la imatge corporativa de 
Barcelona Activa i han de garantir el nivell de qualitat que l’agència requereix. 
Considerarem falta lleu la no presentació dels materials maquetats seguint la imatge corporativa de 
Barcelona Activa. Considerarem falta greu la reiteració en aquesta falta i/o la no correcció dels materials 
un cop hagi estat sol·licitat per Barcelona Activa. 
 

Barcelona Activa, en cas que no es donin els tres o qualsevol dels tres supòsits, pot imposar les penalitats 
establertes en el plec de clàusules administratives i resoldre anticipadament el contracte sense dret a 
indemnització pel contractista.  
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8. Sobre la política de gènere  
 
A banda dels objectius citats, el contingut formatiu de Barcelona Activa també vol ser un instrument per: 
 

- Promoure la igualtat d’oportunitats entres homes i dones en el desenvolupament de les seves carreres 
professionals.     

- Contribuir a la reducció del “sostre de vidre”, lluitar contra la escletxa salarial i la segregació vertical i 
horitzontal.   

 
La licitadora haurà de presentar en la seva oferta, elements que contribueixin en aquests objectius, que 
garanteixin l’impacte d’aquesta iniciativa i que tinguin sentit en l’ objecte d’aquest contracte.  
 
D’altra banda, des de 2016, Barcelona Activa aplica una política encaminada a evitar, en la mesura del 
possible, l’ús de termes que es refereixin explícitament o implícitament a un sol sexe, i vetllar per la seva 
correcta aplicació en totes les comunicacions, publicacions i documents de l’agència. En els continguts que 
es desenvolupin en el marc d’aquest contracte caldrà tenir en compte aquest fet i remetre’s a les 
recomanacions que es fan des de Barcelona Activa en aquesta matèria.  
 
 
9. Públic objectiu  
 
Pel què fa al públic objectiu de cada programa és el següent: 
 

- Bloc d’especialitats del Programa Cibernarium, Formació Tecnològica per a Professionals i Empreses: 
persones amb una base tecnològica prèvia, que volen incrementar les seves competències i 
coneixements en matèria de TIC, per millorar la seva competitivitat; ja siguin autònoms, persones 
emprenedores, treballadors/es per compte aliè o persones en procés de cerca de feina.   
 

- Bloc d’especialitats del Programa El què cal saber per emprendre: persones que estan  iniciant un 
projecte d’emprenedoria, o persones amb negocis ja consolidats que volen incrementar els 
coneixements de gestió empresarial.  

 

 
10. Lloc d’execució i material adscrit a l’execució del contracte 

 
El lloc d’impartició de les activitats formatives seran espais de Barcelona Activa o d’altres institucions o entitats 
amb les quals Barcelona Activa hi té algun acord per la realització de formació. Cal que la licitadora prevegi 
que la formació es pot realitzar en diferents espais dins de la ciutat de Barcelona i que aquests espais poden 
patir modificacions al llarg del contracte. 
 
Barcelona Activa posarà a disposició de l’adjudicatària per al correcte desenvolupament de les activitats 
formatives el material següent: aules equipades (amb ordinadors si s’escau per aquelles activitats que així ho 
requereixin) per als alumnes i per al formador, pantalla i/o projector i tot el necessari per a la impartició de 
l’activitat lectiva. La contractista haurà de fer-se càrrec de la provisió de la resta de material necessari per a 
la realització de les tasques pròpies de l’encàrrec. 
 
 
 
Barcelona, 25 de febrer de 2019  
 
 
 
 
 
 
Sara Díaz 
Directora Operativa de Formació i Innovació 


