EXP. NÚMERO: 000360/2017-IMET
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGULEN L’ACORD MARC PER A LA
CONTRACTACIÓ DE DOCENTS QUE IMPARTIRAN CURSOS DE FORMACIÓ
I/O ACCIONS FORMATIVES A L’IMET SUBVENCIONATS PEL SERVEI
D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC), LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA O
ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES TERRITORIALS.

I. DISPOSICIONS GENERALS
1. Objecte, naturalesa i vigència de l’acord marc
1. L’objecte d’aquest acord marc és seleccionar els formadors amb els quals, durant la seva
vigència, es celebraran contractes de serveis per impartir cursos de formació i/o accions
formatives subvencionats pel Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya (SOC), la
Diputació de Barcelona o altres administracions públiques territorials i, eventualment, per projectes
propis desenvolupats per l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET), organisme autònom de
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
2. L’acord marc es conclourà entre l’IMET i un nombre de formadors no inferior a tres, d’acord amb
l’article 196.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Reial Decret
Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre (TRLCSP).
3. La naturalesa jurídica dels contractes que es celebrin basats en aquest acord marc és la d’un
contracte de serveis definit a l’article 10 TRLCSP.
4. La vigència d’aquest acord marc s’estableix per un període de QUATRE ANYS, de conformitat
amb l’article 196.3 TRLCSP. Aquest acord marc no serà prorrogable en cap cas.
5. Al servei li correspon la següent nomenclatura de la Classificacions de Productes per Activitats
(CPA), recollides al Reglament (CE) núm. 0451/2008 del Parlament Europeu i del Consell de 23
d’abril de 2008 pel qual s’estableix una nova classificació estadística de productes per activitats:


85.5 – Altres serveis d’educació

I segons el REGLAMENT (CE) núm. 213/2008 DE LA COMISSIÓ EUROPEA de 28 de noviembre,
pel qual s’aprova el vocabulari comú de contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE y
2004/18/CE, li correspon el codi següent:


80510000-2 – Serveis de formació especialitzada

6. Les necessitats administratives a satisfer mitjançant el contracte, serà de donar compliment a
les finalitats de l’Organisme Autònom Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) encaminades a
proporcionar formació a les persones per accedir al món del treball, millorar els seus nivells de
currículum ocupacional i de suport a la línea pedagògica dels programes educatius adreçats als
centres escolars de la ciutat.
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2. Règim jurídic, publicitat i jurisdicció competent
1. Aquest acord marc es regeix per les clàusules contingudes en aquest plec i, en general, quant a
la preparació, adjudicació, efectes, compliment i extinció, pel TRLCSP.
2. Aquest acord marc es publicarà en el DOUE, en el BOE, en el DOGC i en el perfil de
contractant de l’IMET, baldament els contractes de serveis que s’adjudiquin en base a aquest
acord marc no es trobin subjectes a regulació harmonitzada.
3. L’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu és el competent per resoldre les qüestions
litigioses relatives a la preparació, adjudicació, efectes, compliment i extinció del present acord
marc i dels contractes de serveis amb formadors que es celebrin basats en aquest.

3. Responsable del contractes
1. El responsable dels contractes de serveis que es perfeccionin en base a aquest acord marc
serà el gerent de l’IMET.
2. Al responsable dels contractes li correspon supervisar-ne la seva execució, adoptar les
decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar que les prestacions
pactades es realitzen correctament.

4. Admissibilitat de variants o millores
1. No s’admeten variants. La presentació de variants comportarà l’exclusió del professional que les
hagués proposat.
2. Les úniques millores que s’admeten són les que es puntuen i es detallen en la clàusula
corresponent als criteris de valoració de les proposicions. La presentació d’altres millores
comportarà l’exclusió del licitador que les hagués proposat.

5. Valor estimat de l’acord marc
El valor estimat, exclòs l’IVA, del conjunt de contractes que previsiblement es perfeccionaran
durant la vigència d’aquest acord marc és de 6.000.000.-€. Aquest valor no suposa cap compromís
de despesa per part d’aquest organisme autònom municipal.

6. Revisió de preus
En cap cas no hi haurà lloc a la revisió de preus en els contractes que es perfeccionin a l’empara
d’aquest acord marc.
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II. PARTICIPACIÓ EN L’ACORD MARC I EN ELS CONTRACTES.
7. Capacitat.
1. Les clàusules d’aquest capítol es refereixen tant a la participació en l’acord marc com en els
ulteriors contractes de serveis de docència que en ell es basin.
2. Atès que els ens territorials que subvencionen aquest servei exclouen que els formadors siguin
persones jurídiques, només poden participar en l’acord marc les persones físiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar i acreditin la suficient solvència econòmica,
financera i tècnica o professional d’acord amb aquest plec.
3. Quan concorri un tercer en nom o representació d’una persona física, ha de justificar
documentalment que està facultat per a aquesta representació mitjançant la corresponent
escriptura d’apoderament.

8. Prohibició de subcontractacions
Atesa la base 7 de l’Ordre EMO/260/2015 de la Generalitat de Catalunya, segons la qual, les
entitats beneficiàries no poden subcontractar amb tercers l’execució de l’activitat formativa que
se’ls adjudiqui. Atesa, així mateix, la clàusula vint-i-sisena del plec de clàusules administratives
dels acords marc del Servei de Formació per a l’Ocupació del SOC, es prohibeix la
subcontractació.

9. Classificació, solvències i adscripció de mitjans a l’execució del contracte
1. Per a participar en aquest acord marc no s’exigeix classificació.
2. Els participants en l’acord marc han d’acreditar la seva solvència econòmica i financera
mitjançant la disposició d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals vigent fins a la
finalització del termini de presentació d’ofertes. L’import d’aquesta assegurança no serà inferior
30.000.- €, i hauran d’aportar, així mateix, el compromís de la seva renovació o pròrroga que
garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l’execució de cada contracte de serveis.
Aquest requisit s’entendrà acomplert pel participant en l’acord marc que inclogui amb la seva
oferta un compromís vinculant de subscripció de l’assegurança exigida a l’ANNEX II, cas de
resultar adjudicatari d’un contracte de serveis, compromís que haurà de fer efectiu dins del termini
de 10 dies hàbils a partir del requeriment que li efectuï l’òrgan de contractació al qual es refereix
l’article 151.2 TRLCSP.
3. Els participants en l’acord marc hauran d’acreditar la seva solvència tècnica o professional, en
funció de cada especialitat formativa a la qual licitin, d’acord amb allò que consta a la relació
d’especialitats formatives de l’ANNEX I.
4. Els licitadors que vulguin participar en l’especialitat formativa núm. 68- Manipulació de
càrregues amb carretons elevadors, hauran d’acreditar el compromís d’adscriure a l’execució del
contracte els mitjans materials amb les mesures de seguretat, segons normativa, següents:
 Disposar d’un espai per fer pràctiques amb un mínim de 90 m2
 Disposar de mitjans manuals: transpalet manual i carretons de mà.
 Disposar de carretilla elevadora, frontal i retràctil.
 Disposar d’utillatge de càrrega, estiba i trincatge de mercaderies
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10. Documentació de la licitació
1. La documentació relativa a la participació en l’acord marc i les especialitats formatives a les
quals es liciti, es pot obtenir per mitjans electrònics en el perfil de contractant de la pàgina web de
l’IMET, (www.imet.cat).
2. Els qui vulguin participar en l’acord marc han de presentar una instància (model normalitzat i
publicat a la pàgina web de l’IMET) en el registre, juntament amb un sobre número 1 i tants sobres
números 2 i 3 com especialitats formatives a les quals licitin, tots ells tancats, identificats amb el
títol d’aquest acord marc i de cada especialitat formativa a la qual licitin, en el cas dels sobres
números 2 i 3, signats pel licitador o persona que el representi i indicació del nom i cognoms.
3. Tots els documents que presentin els licitadors han d’estar redactats en català o castellà.

11. Lloc de presentació de la documentació
1. Els licitadors han de lliurar les seves proposicions al registre d’entrada de l’IMET, Carrer Unió,
81-87, de Vilanova i la Geltrú (08800), amb indicació de l’acord marc al qual concorren, en horari
de 9 a 13.30, de dilluns a divendres, i de 16 a 18 hores els dimarts i els dijous, dins el termini que
consti a l’anunci de licitació (art. 159.1 TRLCSP).
2. Les proposicions també poden ser enviades per correu. En aquest cas, a la sol·licitud ha de
constar la data de consignació de la documentació a l’oficina de correus i el proposant, en aquest
mateix dia, ha de comunicar a l’oficina receptora de l’òrgan de contractació (IMET) la tramesa de la
proposició, mitjançant tèlex, fax, telegrama o en l’adreça de correu electrònic: personal@imet.cat
3. Si la documentació arriba després dels deu dies naturals següents a la finalització del termini,
no serà admesa en cap cas; en el supòsit que, sense l’acompliment dels requisits anteriorment
assenyalats, la documentació arribi fora del termini establert, també serà no admesa.

12. Documentació del sobre número 1.
Els licitadors presentaran únicament un sobre número 1, amb independència de les especialitats
formatives a les quals licitin. A l’exterior del sobre ha de figurar la menció “sobre número 1”. A
l’interior del sobre els participants en l’acord marc hauran de posar-hi la documentació següent:


Sol·licitud d’admissió en l’acord marc amb detall de les especialitats a les quals participa, i
declaració de responsabilitat i solvència contractual degudament omplerta i signada, d’acord
amb model de l’ANNEX II



Certificat de carència de condemna per delictes sexuals, o en el seu defecte document
d’autorització per a la sol·licitud d’aquest certificat per part de l’IMET (ANNEX III)



Acreditació de la capacitat d’obrar: document nacional d’identitat o el document que
legalment el substitueixi. Els licitadors d’estats membres de la Unió Europea han d’acreditar
la seva capacitat d’obrar d’acord amb l’article 72.2 TRLCSP i els altres licitadors estrangers
en la forma establerta en els articles 55 i 72.3 TRLCSP. Els estrangers han de presentar
declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre
per a totes les incidències que de forma directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb
renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador.



Currículum vitae
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Acreditació de solvència econòmica (segons punt 9, apartat 2. d’aquest plec)



Acreditació de solvència tècnica (segons punt 9, apartat 3. d’aquest plec): documentació
acreditativa de titulació i experiència professional i pedagògica, d’acord a l’especialitat o
especialitats formatives a les quals opti, que consten en l’ANNEX I.
Per acreditar l’experiència en l’activitat professional i docent en els últims 5 anys, es
farà de la forma següent:
En cas d’haver adquirit l’experiència professional per compte aliena (contractat per un altre),
l’acreditació serà mitjançat els dos documents següents:
I. Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat social, de l’Institut Social de la Marina
o de la mutualitat a què estiguin afiliats, on consti l’empresa, la categoria laboral (grup de
cotització) i el període de contractació. (Aquest document és el que habitualment es diu
certificat de vida laboral)
II. Contracte de treball o certificació d’empresa on hagin adquirit l’experiència laboral en la
qual consti específicament la durada dels períodes de prestació del contracte, l’activitat
desenvolupada en les realitzacions professionals i d’interval de temps en que s’ha realitzat
l’esmentada activitat.
En cas d’haver adquirit l’experiència professional per compte propi (autònoms), l’acreditació
es farà mitjançant un document:
• Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat social, de l’institut Social de la Marina
o de la mutualitat a què estiguin afiliats, en la que s’especifiquin els períodes d’alta a la
seguretat social en el règim especial corresponent i descripció de l’activitat desenvolupada i
interval de temps en què s’ha realitzat la mateixa.
En cas d’haver adquirit l’experiència en docència per compte propi (autònoms), l’acreditació
es farà mitjançant dos documents:
• Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat social, de l’institut Social de la Marina
o de la mutualitat a què estiguin afiliats, en la que s’especifiquin els períodes d’alta a la
seguretat social en el règim especial corresponent i descripció de l’activitat desenvolupada i
interval de temps en què s’ha realitzat la mateixa.
• Certificació de l’organització i/o d’empresa on hagin adquirit l’experiència laboral en la qual
consti específicament la durada dels períodes de prestació del contracte, l’activitat
desenvolupada en les realitzacions professionals i d’interval de temps en que s’ha realitzat
l’esmentada activitat. També si s’ha prestat a l’IMET, especificant les activitats i funcions
realtizades
En cas d’haver adquirit l’experiència professional com a treballadors voluntaris o becaris,
l’acreditació es farà mitjançant un únic document:
• Certificació de l’organització o empresa on s’hagi prestat l’assistència en la qual constin,
específicament, les activitats i funcions realitzades, l’any en què s’han realitzat i el nombre
total d’hores dedicades a les mateixes.
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A més de la documentació especificada en els paràgrafs anteriors, el licitador haurà
d’acreditar com a mínim haver percebut la quantitat de 1.500.-€ a l’any de major execució
professional en els darrers 5 anys.

13. Documentació del sobre número 2.
1. A l’exterior ha de figurar la menció “Sobre número 2. Documentació relativa als criteris
avaluables en base a judicis de valor”, a més a més de l’especialitat formativa per la qual es licita,
el nom i els cognoms del licitador i la seva signatura.
2. S’hauran de presentar tants sobres números 2 com especialitats formatives a les quals es liciti,
cadascun d’ells amb la documentació acreditativa de les referències tècniques avaluables en base
a judicis de valor, relativa a cada especialitat:



Memòria tècnica en format paper.
Enregistrament en vídeo i audio, amb suport CD o memòria USB.

14. Documentació del sobre número 3.
1. A l’exterior ha de figurar la menció “Sobre número 3. Documentació relativa als criteris
quantificables de forma automàtica”, a més a més de l’especialitat formativa per la qual es licita, el
nom i els cognoms del licitador i la seva signatura.
2. S’hauran de presentar tants sobres números 3 com especialitats formatives a les quals es licitin,
cadascun d’ells, amb el detall de propostes que el licitador realitzi pels criteris quantificables de
forma automàtica amb un únic document (ANNEX IV), amb nom i els cognoms del licitador i la
seva signatura. La relació de criteris quantificables de forma automàtica seran els especificats al
punt. 18, apartat 3 d’aquest plec.

15. Acceptació de clàusules i retirada de proposicions presentades.
1. La presentació de la proposició per licitar suposa l’acceptació incondicionada per part del
licitador del contingut de la totalitat de les clàusules o condicions, sense cap excepció ni reserva, i
la declaració responsable que reuneix tots els requisits per contractar amb l’IMET.
2. Si no s’ha resolt l’acord marc dins del termini de tres mesos, a comptar des de l’obertura de les
proposicions, els participants admesos tenen dret a retirar la seva proposició.

16. Protecció de dades
1. D’acord amb el que estableix la disposició addicional vint-i-sisena del TRLCSP, el tractament de
dades de caràcter personal que es faci en el contracte, així com en tots aquells regulats per la
citada llei, haurà de respectar allò que estableix la llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), així com la normativa que la desenvolupa, i
especialment d’allò que disposa l’article 5 de la LOPD i d’acord amb el seu Reglament de
desenvolupament aprovat mitjançant el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, es deixa
constància dels següents extrems:
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a) La documentació requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades de
caràcter personal és necessària per a la participació en el mateix.
b) En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter
personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, etc.), el
licitador garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de les persones
interessades/afectades per facilitar la referida informació a l’IMET amb la finalitat de licitar
en el present procediment.
c) La documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter personal serà
dipositada al departament de l’ IMET encarregat de la tramitació administrativa d’aquest
procediment de contractació, ubicat al carrer Unió, 81-87, de Vilanova i la Geltrú i serà
tractada per l’ IMET, per la qualificació, valoració i comparació de les proposicions dels
licitadors i per donar compliment a les finalitats establertes a la normativa de contractació
pública que sigui d’aplicació a l’ IMET. Els destinataris d’aquesta informació seran el propi
IMET, així com aquells tercers que realitzin tasques de fiscalització o aquells tercers que,
en l’execució del contracte, necessàriament hagin d’accedir a la mateixa.
d)

La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que el licitador autoritza a
l’IMET a tractar la referida documentació i informació en els termes informats i, en cas que
resulti adjudicatari, en el marc de l’execució del contracte.

2. Els interessats afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
dirigint un escrit a l’IMET com entitat responsable del tractament, a l’adreça indicada a la lletra c)
anterior, adjuntant una còpia del Document Nacional d’identitat o altre Document Oficial que
acrediti la identitat de la persona que exerciti el dret.

III. SELECCIÓ DELS DOCENTS DE L’ACORD MARC
17. Mesa de contractació
La mesa de contractació s’ha de constituir d’acord amb allò que estableixen l’article 320 i el punt
10 de la disposició addicional 2a del TRLCSP, i l’article 21.7 del RD 817/2009, de 8 de maig, de
desenvolupament parcial de la LCSP, i està formada pels membres que següents:
President. Joan Martorell i Massó (Vicepresident de l’IMET)
Vocals: Jordi Palacios de las Heras (Gerent de l’IMET)
Marcel·lí Pons i Duat (Secretari de l’IMET)
Cèsar Rodríguez Solà (Interventor de l’IMET)
Isabel Gracia Victorio (Cap del Servei de Treball de l’IMET)
Virginia Sánchez Blanco (Tècnica Responsable de Gestió de l’IMET)
Secretari: Josep Serrado Ubach (Administratiu de Gestió de l’IMET)

18. Criteris de selecció
1. Els licitadors podran formar part de l’acord marc per a la realització d’una o diverses
especialitats formatives relacionades en aquest plec a l’ANNEX I. L’òrgan de contractació farà una
classificació per ordre de puntuació de major a menor dels licitadors seleccionats i admesos per a
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ser part de l’acord marc, referida a cadascuna de les especialitats formatives a les quals haguessin
licitat, d’entre les vuitanta-cinc possibles. La puntuació es farà seguint els criteris que s’indiquen a
continuació.
2. Criteris avaluables en base a un judici de valor (sobre 2) fins a 49 punts:


Memòria tècnica en format paper (fins a 30 punts). Només s’admetran memòries
individualitzades per a cada especialitat formativa a la qual es liciti. Consistirà en el
desenvolupament dels coneixements del licitador envers a l’especialitat formativa objecte
de la licitació, on han d’aparèixer els objectius, els continguts mínims a desenvolupar, els
materials a emprar, el sistema d’avaluació i la metodologia pedagògica. De la memòria
tècnica, s’avaluarà:








La coherència de la seva estructura: fins a 6 punts.
Els coneixements de la matèria a impartir: fins a 6 punts.
Els sistemes metodològics proposats: fins a 6 punts.
El material didàctic a utilitzar: fins a 6 punts.
La disposició a treballar en equip; fins a 6 punts.

Enregistrament en format vídeo i audio, amb suport CD o memòria USB (fins a 19 punts).
Només s’admetran enregistraments individualitzats per a cada especialitat formativa
específica a la qual es liciti. Simulació feta pel propi licitador de com impartirà l’especialitat
formativa a la qual liciti, amb una durada mínima de 2’ i màxima de 5’ d’enregistrament. Es
valorarà:







La introducció i la presentació, fins a 3 punts
La comunicació no verbal, fins a 3 punts
L’organització i estructura del tema exposat, fins a 4 punts
La claredat, la concisió i el llenguatge precís, fins a 3 punts
L’entusiasme i l’interès per comunicar-se, fins a 3 punts
El resum del tema i comiat, fins a 3 punts

3. Criteris quantificables de forma automàtica (sobre 3) fins a 51 punts:


Hores extraordinàries per a alumnes amb dificultats especials (fins a 20 punts). Es
valoraran les propostes que prevegin la dedicació d’hores lectives no impartides en
l’horari prèviament convingut com a suport i recolzament a alumnes que per les seves
característiques tinguin dificultats especials d’aprenentatge, a un nombre d’alumnes igual
o superior al 10 per 100 dels matriculats en l’especialitat formativa, fins un màxim del 10
per 100 de les hores de l’especialitat formativa, d’acord amb l’escala següent:








Fins a un 2 per 100 de les hores de l’especialitat
Més d’un 2 per 100 fins a un 4 per 100 de les hores de l’especialitat
Més d’un 4 per 100 fins a un 6 per 100 de les hores de l’especialitat
Més d’un 6 per 100 fins a un 8 per 100 de les hores de l’especialitat
Més d’un 8 per 100 fins un 10 per 100 de les hores de l’especialitat

2 punts.
5 punts.
10 punts.
15 punts.
20 punts.

Hores extraordinàries de coordinació (fins a 20 punts). Es valoraran les propostes que
prevegin la dedicació d’hores a reunions de coordinació amb l’equip tècnic de l’IMET,
d’acord amb l’escala següent:




Fins a un 3 per 100 de les hores de l’especialitat
Més d’un 3 per 100 fins a un 5 per 100 de les hores de l’especialitat
Més d’un 5 per 100 fins a un 7 per 100 de les hores de l’especialitat
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Més d’un 7 per 100 fins a un 9 per 100 de les hores de l’especialitat
Més d’un 9 per 100 fins un 11 per 100 de les hores de l’especialitat

15 punts.
20 punts.

Compromís d’assumir l’especialitat de pràctiques (fins a 11 punts). Es valoraran les
propostes que prevegin el compromís, en cas que l’acció formativa ho requereixi,
d’assumir l’especialitat de pràctiques que es realitza fora del calendari del conjunt de les
especialitats formatives a 13.-€/hora, i sempre tenint en compte la normativa de selecció
que es prevegi a l’Ordre objecte de la formació.

4. En cas d’empat, es decidirà per sorteig.
5. No es valoraran les proposicions dels licitadors i, per tant, s’exclouran del procediment, que
concorrin en algun dels supòsits següents:





Si l’objecte de valoració no compleix els requisits bàsics demanats en aquest plec.
Si el licitador no presenta els sobres obligatoris ni la documentació mínima necessària.
Si els sobres contenen documentació que, per prescripció del procediment de licitació,
hagi d’anar a un sobre diferent.
Si es formulen variants o millores no especialment previstes en aquest plec.

6. Les altres proposicions seran totes admeses i els licitadors formaran part de l’acord marc
relacionats per especialitats formatives i, a la vegada, classificats per ordre de puntuació, que serà
l’ordre de preferència en la contractació dins de cada especialitat formativa.

19. Obertura de la documentació
1. La mesa de contractació, en sessió privada, obrirà els sobres número 1 i els sobres número 2;
qualificarà la documentació dels primers i passarà la documentació dels segons als tècnics
corresponents per a la seva valoració.
2. Si la mesa observés defectes o omissions esmenables en la documentació presentada en els
sobres número 1 podrà concedir un termini de tres dies hàbils per a la seva correcció en la forma
establerta a l’article 81.2 del Reglament General de Contractació aprovat per R.D. 1098/2001, de
12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques (RGLC).
3. En un termini màxim d’un mes a comptar des de la data d’obertura dels sobres 1 i 2 la mesa de
contractació procedirà, en acte públic, a l’obertura dels sobres número 3, acte en el que es
donaran a conèixer els licitadors admesos i exclosos, així com la ponderació assignada als criteris
que depenen d’un judici de valor.

20. Selecció per la mesa de contractació
1. La mesa de contractació formularà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta
d’incorporació a l’acord marc de tots aquells licitadors que haguessin presentat les ofertes vàlides
segons el present plec, agrupada per cursos i puntuada d’acord amb la qualificació obtinguda
segons els criteris d’adjudicació.
2. L’òrgan de contractació aprovarà la llista de tots els licitadors amb els quals es perfeccionarà
l’acord marc, agrupada per especialitats formatives i puntuada d’acord amb la qualificació
obtinguda segons els criteris d’adjudicació.
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3. L’òrgan de contractació, durant tota la vigència d’aquest acord marc, en execució del propi
acord marc, adjudicarà els contractes que corresponguin als licitadors seleccionats, d’acord amb
els criteris establerts en aquest plec.

21. Garantia
1. Per participar en l’acord marc no es requerirà garantia. L’adjudicatari de cada contracte que es
perfeccioni en base a aquest acord marc haurà de constituir una garantia per un import
corresponent al 5 per cent del preu del contracte, en aplicació de l’article 95.1 TRLCSP
2. La forma i el termini de constitució de la garantia definitiva són els establerts als articles 95 i 99
del TRLCSP, respectivament, amb menció especial que es podrà constituir mitjançant la modalitat
de retenció en el preu, segons l’article 96.2 TRLCSP.
3. La devolució o cancel·lació de la garantia es durà a terme segons l’article 102 del TRLCSP.

22. Publicació de l’acord marc
La culminació d’aquest acord marc tindrà lloc amb la publicació de la llista de tots els licitadors
integrants de l’acord marc, relacionada per especialitats formatives i puntuada de conformitat amb
la qualificació obtinguda segons l’aplicació dels criteris d’adjudicació per a cada especialitat
formativa.

23. Adjudicació dels contractes basats en aquest acord marc.
1. L’acord marc es concertarà amb els docents que reuneixin les condicions per a ser seleccionats
com a formadors.
2. L’IMET adjudicarà els contractes basats en aquest acord marc als formadors que resultin
seleccionats, per ordre de la puntuació obtinguda, quan tingui la necessitat per tal de desenvolupar
el curs o acció formativa on estigui l’especialitat formativa corresponent a un curs o acció formativa
corresponent a cada especialitat.

24. Situacions d’incompatibilitat i la seva resolució.
1. Cap formador no podrà realitzar més de set (7) hores diàries de formació ni més de trenta-cinc
(35) hores setmanals. Cap formador no podrà realitzar més del 60% del total de les especialitats
formatives, si aquestes pertanyen a un mateix curs o acció formativa. Quan un formador assoleixi
qualsevol d’aquests límits es produirà una situació d’incompatibilitat que impossibilitarà
l’adjudicació de noves especialitats formatives. També produiran situacions d’incompatibilitat les
coincidències horàries entre dos o més especialitats formatives.
2. Els formadors de les especialitats relacionades amb Aeronàutica, a més de les especificacions
de l’apartat anterior, no podran realitzar serveis professionals a d’altres empreses per més de 40
hores setmanals en còmput total.
3. Quan un formador es trobi contractat per impartir una especialitat formativa i hagués de resultar
també seleccionat per impartir-ne una altra i entre totes dues es produís alguna situació
d’incompatibilitat tal com han estat definides en l’apartat anterior, s’adjudicarà la nova especialitat
formativa al licitador següent segons l’ordre de puntuació.
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4. Les comunicacions seran via correu electrònic a l’adreça del qual hauran presentat els licitadors
en la seva instància i sol·licitud del sobre número 1.
5. Si el licitador seleccionat es troba vinculat a l’Administració pública per una relació laboral o
funcionarial, serà necessària la prèvia presentació d’autorització de compatibilitat abans de
procedir-se a l’adjudicació de l’especialitat formativa.

IV. EXECUCIÓ DE L’ACORD MARC.
25. Els contractes derivats de l’acord marc
1. L’adjudicació dels contractes basats en aquest acord marc tindrà lloc aplicant els termes fixats
en aquest plec sense innovar-los, modificar-los ni ampliar-los en cap dels seus extrems. En aquest
cas no serà necessari convocar les parts a una nova licitació. Aquesta circumstància haurà de ferse constar explícitament en cada adjudicació.
2. Les característiques de tots els contractes seran les següents:


Preu/hora:
 13.-€/hora, per al seguiment de les pràctiques formatives en empreses externes.
 30.-€/hora, per a tota la formació dels Programes: PTT, PFI-ADAPTAT, TRÀNSIT,
TASTETS i PAL.
 35.- €/hora per a la resta de formació.
 40.- €/hora per a la formació ocupacional en accions prioritàries (FOAP) i LOTS.



Tots els contractes que es perfeccionin seran per impartir l’especialitat formativa
corresponent dins dels cursos subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC),
la Diputació de Barcelona o altres Administracions Públiques territorials, inclòs el propi
IMET.



L’adjudicatari haurà d’acreditar, per a la formalització del o dels contractes adjudicats, el
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, tal i com
s’estableix a l’article 151.2) del TRLCSP.



La durada de cada contracte relatiu a les diferents especialitats formatives, serà la prevista
en el curs pel qual s’ha rebut la subvenció, o bé encàrrec de gestió o resolució que disposi
la realització de la formació.



En execució d’aquest acord marc es perfeccionaran tants contractes com especialitats
formatives dels cursos i/o accions de formació s’adjudiqui a cada formador.



Es podrà adjudicar més d’una especialitat formativa a cada formador quan les
circumstàncies d’especialitat i concurrència de formadors preseleccionats així ho
requereixin.



L’adjudicatari executarà els serveis objecte del contracte d’acord amb els principis de
responsabilitat i d’eficàcia i complint els termes convinguts.



El compliment de les obligacions esmentades en aquest Plec i en les condicions
tècniques, constitueixen les pautes que cal seguir en l’execució del contracte.
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L’òrgan contractant o el seu representant tindrà la facultat de direcció i inspecció del
contracte. Podrà supervisar, fins i tot, l’assistència dels formadors, i la seva eficàcia.



L’òrgan de contractació determinarà si la prestació del contractista s’ajusta a les
prescripcions establertes per a l’execució i el compliment, i pot requerir, si escau, les
prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats amb ocasió de la finalització
de la prestació. Si les tasques efectuades no s’adeqüen a la prestació contractada com a
conseqüència dels vicis o defectes imputables al contractista, podrà rebutjar-la i quedarà
exempt de l’obligació de pagament o tindrà dret, si escau, a recuperar el preu satisfet,
segons l’art. 222.1 i 222.2 TRLCSP.



El contractista tindrà dret a conèixer i a ser escoltat sobre les observacions que es formulin
en relació amb el compliment de la prestació contractada.



En el supòsit que del resultat de l’execució del contracte se’n derivin drets de propietat, la
titularitat d’aquests drets serà de l’IMET.



El contractista haurà de guardar secret respecte a les dades o antecedents que no sent
públics o notoris, estiguin relacionats amb l’objecte del contracte i dels que tingui
coneixement amb motiu d’aquest.



El contractista haurà de respectar la confidencialitat de tota la informació a la qual pugui
tenir accés per raó d’aquest contracte, i haurà d’adoptar les mesures oportunes per tal
que, en cap cas, es pugui fer ús d’aquesta informació fora de l’exercici de les funcions
previstes en el marc d’aquest contracte.



El tractament que, arran d’aquesta contractació, pugui fer l’adjudicatari de dades de
caràcter personal tindrà la consideració d’accés a les dades per compte de tercers, segons
preveu l’article 12 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal. A aquest efecte, l’adjudicatari només tractarà les dades de
conformitat amb les instruccions de l’IMET, i no les aplicarà o utilitzarà amb un fi diferent al
que constitueix l’objecte del contracte, ni les comunicarà a altres persones, encara que
sigui només per a la seva conservació. Si és el cas, l’adjudicatari ha d’adoptar, en relació
amb les dades de caràcter personal, les mesures de seguretat que estableix l’article 9 de
la Llei orgànica 15/1999 i el Reglament de desenvolupament d’aquesta Llei, aprovat per
Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. Igualment. ha de donar compliment a la resta
de preceptes que siguin d’aplicació en matèria de protecció de dades.



Aniran a càrrec de l’adjudicatari els tributs, i altres imports i càrregues fiscals, que estiguin
relacionats amb la prestació del contracte.



Els contractes s’adjudicaran per rigorós ordre de puntuació obtinguda pels licitadors
signataris de l’acord marc.



El contractista haurà d’estar donat d’alta d’autònoms, durant tota la vigència del contracte.



El contractista haurà de presentar el certificat de carència d’antecedents per delictes
sexuals, segons la Llei 26/2015 de 28 de juliol.



El contractista tindrà, com a responsabilitat inexcusable, el compliment de l’horari lectiu de
la formació objecte del contracte i del control de les llistes d’assistència de l’alumnat. Per
preservar els drets de l’usuari-alumne, el control de puntualitat a l’aula, es farà mitjançant
targeta electrònica i des del Servei de Gestió de l’IMET es farà el seguiment de la
puntualitat del formador a l’entrada i a la sortida de l’aula. El licitador, durant el seu horari
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pactat, no podrà sortir del centre sense autorització. Si es produeix la sortida, sense
l’autorització adequada, serà considerada com a una incidència.


En el cas que l’especialitat formativa no es pugui impartir per manca d’assistència
justificada o injustificada del contractista, se li descomptarà -de forma proporcional- la
quantitat pactada al contracte. La reiteració de les faltes esmentades en aquest punt pot
ser causa unilateral d’anul·lació del contracte o d’imposició de penalitats.



Si per qualsevol motiu, l’Administració que subvenciona la formació, anul·lés el curs i/o
acció formativa on es troba l’especialitat formativa objecte del contracte, aquest quedaria
automàticament sense validesa des de la data en què es produís aquesta anul·lació,
abonant-se les hores que el contractista hagués realitzat, i no la totalitat.



El contractista es compromet a petició de l’IMET, a la participació d’una sessió de dues
hores, organitzades pel Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL)
d’assessorament als docents en matèria de llengua catalana, així com a realitzar una
autoavaluació. Aquest assessorament/formació i autoavaluació, en llengua catalana és
únic i no caldrà que es realitzi cada vegada que es formalitzi un contracte de serveis.



El contractista es compromet a tenir cura, durant la prestació professional a l’IMET, de tot
el material, espais i eines emprades i propietat de l’IMET.



El contractista es compromet a tenir cura de la seva imatge personal; no podrà consumir
begudes alcohòliques ni estupefaents. Tampoc no podrà fer ús de les xarxes
informàtiques per necessitats personals.



El contractista es compromet a la signatura de tota la documentació que es desprengui de
l’acció formativa, objecte del contracte, independentment de la data en que es produeixi la
necessitat.

3. Els contractes que es derivin de les especialitats formatives de l’Escola de formació Aeronàutica
Vilanova (EFAV), estaran supeditats, previ a la seva formalització, a l’obtenció per part del membre
de l’acord marc a qui correspongui la celebració del contracte, de l’autorització d’Agència
Espanyola de Seguretat Aèria (AESA).

26. Contractes amb termes no establerts a l’acord marc.
1. Quan no sigui possible adjudicar un contracte de serveis de docència aplicant únicament els
termes fixats en aquest acord marc, per no trobar-se aquests perfectament delimitats, es
convocarà les parts a una nova licitació en la qual es prendran com a base els mateixos termes de
l’acord marc, formulant-los de manera més precisa i ampliant-los en aquells extrems que fossin
necessaris, d’acord amb el procediment següent:


Per cada contracte que hagués d’adjudicar-se es consultarà per escrit
electrònic) tots els professionals capacitats per a realitzar el seu objecte.



Es concedirà un termini suficient per a presentar les ofertes a cada contracte específic,
tenint en compte factors tals com la complexitat de l’objecte del contracte.



Les ofertes es presentaran per escrit.

Edifici La Paperera • C. de la Unió, 81-87 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 04 40 • www.imet.cat

(via correu

13



El contracte s’adjudicarà al licitador que hagi presentat la millor oferta valorada segons els
criteris detallats a la clàusula 18, de valoració de les proposicions del present plec d’Acord
Marc.



Les característiques de drets i obligacions d’aquests contractes, seran les establertes en
l’apartat precedent, llevat que resultin incompatible amb el seu objecte.

2. Quan no fos possible adjudicar un contracte de serveis de docència en cap d’ambdues
modalitats precedents es convocarà el procediment obert simplificat previst a l’article 8 del Decret
Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública sempre i quan
el valor estimat del contracte sigui igual o inferior a 60.000.- €. En aquest cas la publicació de
l’anunci de licitació es farà únicament al perill de contractant.

27. Formalització dels contractes derivats de l’acord marc
Els contractes de serveis de docència derivats d’aquest acord marc es formalitzaran d’acord amb
l’article 156 del TRLCSP.

28. Cessió del contracte.
La cessió de qualsevol contracte que dimani d’aquest acord marc es subjectarà a allò previst a
l’article 226 del TRLCSP.

29. Indemnització per danys i perjudicis
El contractista haurà de rescabalar l’IMET pels danys i indemnitzar-lo pels perjudicis derivats de
dol o negligència en el compliment de les obligacions resultants de l’adjudicació. En aquests
supòsits, la indemnització es determinarà per l’IMET, en funció dels perjudicis causats, amb
audiència prèvia del contractista i sense perjudici de l’acció penal que en el seu cas procedís.

30. Règim de penalitats
En el supòsit d’incompliment de les obligacions assumides pel contractista, l’IMET podrà
compel·lir-lo al compliment del contracte, amb imposició de penalitat o acordar la resolució del
contracte.

31. Faltes
1. L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions contractuals donarà lloc a la
imposició de penalitats.
2. Són faltes molt greus:


L’incompliment del termini d’inici de l’execució de les prestacions.



L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que
produeixi un perjudici molt greu.
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La paralització total i absoluta de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte
imputable al contractista.



La resistència als requeriments efectuats per l’IMET, o la seva inobservança, quan
produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte.



La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als
previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, si escau, quan produeixi un perjudici
molt greu a l’execució del contracte.



El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document cobratori.



La reincidència en la comissió de faltes greus.



L’aplicació en ofertes o factures de preus unitaris superiors als preus màxims aplicables
d’aquest concurs.

3. Són faltes greus:


La resistència als requeriments efectuats per l’IMET, o la seva inobservança.



L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no
constitueixin falta molt greu.



La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als
previstos en el projecte, en els plecs i en les ofertes del contractista, si escau.



La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present plec i en les
disposicions d’aplicació per a l’execució del contracte.



La reincidència en la comissió de faltes lleus.

4. Són faltes lleus:


L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no
constitueixi falta greu.



La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present plec i en les
disposicions d’aplicació per a l’execució del contracte, que no constitueixi falta greu.



Qualsevol incompliment de les obligacions contractuals contingudes al present plec.

32. Penalitzacions
1. Independentment del rescabalament per d’anys i perjudicis, en cas d’incompliment que no
produeixi resolució del contracte, l’IMET podrà aplicar les penalitzacions següents, graduades en
atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:


En cas de faltes molt greus: Per import del fins a un 50 per 100 de l’import d’adjudicació.



En cas de faltes greus: Per import de fins a un 20 per 100 de l’import d’adjudicació.



En cas de faltes lleus: Per import de fins a un 10 per 100 de l’import d’adjudicació.
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2. En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular
al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà.

33. Reintegrament de les penalitzacions
L’import de les penalitzacions podrà fer-se efectiu mitjançant la seva deducció en les factures que
s’han d’abonar al contractista.

34. Valoració dels formadors
A partir dels resultats de l’enquesta feta als alumnes participants de l’especialitat formativa i
tècnics responsables de la formació realitzada a l’IMET, si el formador obté una puntuació inferior
a 5 punts sobre 10, i d’altres elements que es puguin posar de relleu, el responsable del contracte,
podrà proposar a l’òrgan de contractació que adopti una decisió motivada, sempre amb tràmit
d’audiència al contractista, en la qual es prendrà la decisió de situar en l’últim lloc de la
classificació en l’acord marc al contractista en l’especialitat formativa objecte d’aquesta valoració i
especialitats formatives relacionades, o fins i tot una declaració d’incompatibilitat per realitzar més
formació a l’IMET durant aquell exercici.

V. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
35. Extinció de l’acord marc o del contracte
1. L’acord marc s’extingeix pel transcurs del seu termini.
2. El contracte s’extingeix per compliment o per resolució.

36. Compliment del contracte
1. El contracte s’entén complert pel contractista quan aquest ha realitzat, d’acord amb els termes
del mateix contracte i a satisfacció de l’IMET, la totalitat de la prestació.
2. En tot cas, la seva constatació del compliment, exigeix per part de l’IMET un acte formal i positiu
de recepció o conformitat del termini de trenta dies següents al lliurament o la realització de
l’objecte del contracte.

37. Causes de resolució de l’acord marc o dels contractes.
1. Són causes de resolució del contracte:


La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista, sense perjudici d’allò que preveu
l’article 85 del TRLCSP.



La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment.



L’acord mutu entre l’IMET i el contractista.
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La demora en el compliment dels terminis per part del contractista i l’incompliment del
termini assenyalat a la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 112 del TRLCSP.



La demora en el pagament per part de l’IMET per un termini superior a l’establert a
l’apartat 6 de l’article 216 del TRLCSP o l’inferior que s’hagi fixat a l’empara del seu
apartat 8.



L’incompliment de la resta de les obligacions contractuals essencials, qualificades com a
tals en els plecs o en el contracte.



La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats o la possibilitat
certa de producció d’una lesió greu a l’interès públic si es continua executant la prestació
en aquests termes, quan no sigui possible modificar el contracte de conformitat amb el que
disposa el títol V del llibre I del TRLCSP.



Les establertes expressament en el contracte.



Les que s’assenyalin específicament per a cada categoria de contracte en el TRLCSP.

38. Efectes.
1. L’incompliment per part de l’IMET de les obligacions del contracte determina a favor de
l’adjudicatari, amb caràcter general, el pagament dels danys i perjudicis que aquest incompliment li
irrogui.
2. Quan el contracte es resolgui per incompliment del contractista, aquest ha d’indemnitzar a
l’IMET pels danys i perjudicis ocasionats. La indemnització s’ha de fer efectiva, en primer terme,
sobre la garantia que, si escau, s’hagi constituït, sens prejudici de la subsistència de la
responsabilitat del contractista per que fa a l’import que excedeixi en de la garantia.
3. El secretari de l’IMET que subscriu, informa favorablement el present Plec de clàusules
administratives particulars, en compliment d’allò que disposa l’article 275.1.c) del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i disposicions legals vigents.

Vilanova i la Geltrú, juliol de 2017.
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