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RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
Unitat Assistència Tècnica - Suport a les Persones

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SERVEIS
DE FORMACIÓ PEL PROJECTE Capacitació professional en Atenció
sociosanitària a persones dependents en institucions socials.
Índex de continguts
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Justificació de la necessitat de contractació.
Objecte del contracte.
Característiques tècniques del servei a realitzar.
Divisió en lots.
Valor estimat.
Pressupost.
Lloc i termini d’execució.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
CONTRACTE DE SERVEIS DE FORMACIÓ PEL PROJECTE Capacitació
professional en Atenció sociosanitària a persones dependents en
institucions socials.
1. Justificació de la necessitat de contractació.
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La Diputació de Tarragona treballa per fomentar el desenvolupament
econòmic i social del territori provincial, d’acord amb les competències i la
planificació de la resta d’administracions en aquest àmbit, mitjançant l’impuls
de mesures de col·laboració amb l’activitat econòmica local i de foment i
suport a les polítiques actives d’ocupació.
La Diputació de Tarragona, seguint la línia estratègica número 7 del seu Pla
Estratègic per al període 2015 – 2019 (Col·laborar amb l’activitat econòmica i
social local, amb l’objectiu d’implementar l’acció social, garantitzant recursos
destinats al desplegament de plans d’ocupació, i crear un marc de
col·laboració explícit amb les administracions i les entitats que tinguin dins de
les seves prioritats l’acció social i ocupacional) vol treballar per millorar la
ocupabilitat de col·lectius més vulnerables i a la vegada proporcionar
professionals formats.
El projecte Capacitació professional en Atenció sociosanitària a persones
dependents en institucions socials, respon a un factor determinant, que és
l’envelliment de la població.
Els estudis demogràfics ens mostren que la piràmide de la població s’està
invertint de manera progressiva i això comporta que cada vegada hi hagi més
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persones grans en referència al nombre de persones joves de la nostra
societat.
El paper que la família ha exercit i continua exercint en l’atenció a la gent
gran va perdent protagonisme degut a la dificultat de conciliar la vida familiar.
Aquesta situació juntament amb el creixent envelliment de la població suposa
un augment en la demanda dels serveis d’atenció a les persones grans, tant
a les residències com en el domicili.
Aquest projecte vol ser un projecte integrador per donar resposta a les
necessitats de les persones dependents del nostre territori i millorar
l’ocupabilitat de persones en situació d’atur, augmentant les seves
possibilitats d’inserció laboral en el teixit empresarial del sector.
Per donar cobertura a les mancances i necessitats de la població del territori
en el camp de l’atenció a persones grans, la Diputació de Tarragona vol
impartir el certificat de professionalitat Atenció sociosanitària a persones
dependents en institucions socials.
La corporació no disposa del personal tècnic propi amb els requisits i
coneixements especifics idonis per impartir una formació tant especifica, i per
tant, per a dur a terme aquest projecte Capacitació professional en Atenció
sociosanitària a persones dependents en institucions socials és necessari
contractar una empresa externa amb experiència formativa similar, els
coneixements teòrics pertinents i els recursos adients per dur a terme
l’itinerari formatiu.
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2. Objecte del Contracte.
L’objecte del plec és contractar una empresa per impartir la formació teòrica i
el mòdul de pràctiques del certificat de professionalitat d’Atenció
sociosanitària a persones dependents en institucions socials (SSCS0208),
regulat pel RD 1379/2008, d’1 d’agost modificat pel RD 721/2011, de 20 de
maig, modificat pel RD 625/2013 del 2 d’agost, d’acord amb aquest plec de
condicions tècniques, i a portar a terme durant l’any 2019.
L’objectiu del projecte és proporcionar als participants la formació teórica i
pràctica imprescindible per a poder millorar la seva ocupabilitat en el sector
de l’atenció a persones dependents en institucions socials.
Les persones participants en el projecte realitzaran pràctiques en empreses
del sector d’atenció a les dependències (residències, centres de dia, etc) amb
els coneixements teòrics adquirits i els que vagin adquirint simultàniament a
la realització de les pràctiques per afavorir la seva ocupabilitat en el sector.
El certificat de professionalitat consta de 370 hores teòriques en Atenció
sociosanitària a persones dependents en institucions socials, i en la
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realització de 80 hores pràctiques en institucions socials, que fan un total de
450 hores.
Es realitzarà una edició del certificat al Camp de Tarragona i una altre a les
Terres de l’Ebre. En cadascuna de les edicions del projecte hi participaran 15
persones, que seran seleccionades per la Diputació de Tarragona.
Pel seu desenvolupament es dividirà cada edició del projecte en dues etapes
diferenciades, la primera constituïda per la formació teòrica del certificat en
Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials i una
segona etapa, en la que es realitzarà el mòdul de pràctiques del certificat a
les empreses del sector de l’atenció a les dependències.

3.- Característiques tècniques dels serveis a realitzar
Context normatiu i fonts de finançament
El curs de formació Atenció sociosanitària de persones dependents en
institucions socials (SSCS0208) del Camp de Tarragona (Lot 1) s’impartirà
dins de l’itinerari professionalitzador previst al projecte
“Atenció
sociosanitària a persones dependents”, el qual ha obtingut una subvenció
d’acord amb l’Ordre PRA/37/2018, de 16 de gener, per la que s’aproven les
Bases Reguladores per la concessió de les ajudes del Fons Social Europeu
(FSE), previstes en el Programa Operatiu d’Empleo, Formación y Educación
(POEFE), destinades a entitats locals per a la inserció de les persones més
vulnerables (AP-POEFE).
D’acord amb l’Annex I de la resolució de 23 de març de 2018, de la Dirección
General de Relaciones con las Comunidades Autónomas y Entes Locales,
per la que s’aprueba la convocatòria 2018 d’ajudes del Fons Social Europeu,
previstes en el “Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación”
(POEFE), destinades a entitats locals per a la inserció de las persones més
vulnerables (AP-POEFE), la distribució del percentatge de taxa de
cofinançament a la regió de Catalunya és del 50%.
És obligació de les entitats beneficiàries, en aquest cas la Diputació de
Tarragona, reconèixer el cofinançament europeu i la seva inlcusió en el
Programa Operatiu d’Empleo, Formación y Educación (POEFE). A tal efecte,
tant en la documentació preparatòria dels contractes com en la documentació
final, cal fer referència al fet que el projecte serà cofinançat en un 50% pel
Programa Operatiu d’Empleo, Formación y Educación (POEFE), així com fer
referència a l’aplicabilitat de la normativa següent:
-

Ordre PRA/37/2018, de 16 de gener, per la que s’aproven les bases
reguladores per a la concessió de les ajudes del Fons Social Europeu,
previstes en el Programa Operatiu d’Empleo, Formació i Educació
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-

-

-

-

(POEFE), destinades a entitats locals per a la inserció de les persones
més vulnerables.
Extracte de la Resolució de 23 de març de 2018, de la Dirección
General de Relaciones con las Comunidades Autónomas y Entes
Locales, per la que s’aprova la convocatòria 2018 d’ajudes del Fons
Social Europeu, previstes en el “Programa Operativo de Empleo,
Formación y Educación” (POEFE), destinades a entitats locals per a la
inserció de las persones més vulnerables (AP-POEFE).
Reglament (UE) núm 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell
de 17 de desembre de 2013 pel que s’estableixen disposicions
comuns relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al
Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola
de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i
pel que s’estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu
de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de
Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el
Reglament (CE) núm 1083/2006 del Consell.
Reglament (UE) núm 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell
de 17 de desembre de 2013 relatiu al Fons Social Europeu.
Ordre ESS/1924/2016, de 13 de desembre, per la qual es
determinen les despeses subvencionables pel Fons Social Europeu
durant el període de programació 2014-2020.
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3.1.- Objectius generals formatius
Prestació del servei de 370 hores de formació teórica en Atenció
sociosanitària de persones dependents en institucions socials (SSCS0208) i
el mòdul de pràctiques de 80 hores, total 450 hores. Dues edicions: Camp de
Tarragona, amb seu a Tarragona (Lot 1) i Terres de l’Ebre, amb seu a
Tortosa (Lot 2).
3.2.- Continguts específics de la formació
Els establerts a l’annex II del Reial Decret 1379/2008, d’1 d’agost, pel què
s’estableixen dos certificats de professionalitat de la familia professional
Serveis socioculturals i a la comunitat que s’inclouen en el Repertori Nacional
de certificats de professionalitat, regulat pel Reial Decret 34/2008, de 18 de
gener, pel que es regulen els certificats de professionalitat.
3.3.- Requeriments del personal formador
Els requeriments de competència profesional del personal formador
s’ajustaran a les característiques especificades pel Reial Decret 1379/2008,
d’1 d’agost, pel que s’estableixen dos certificats de professionalitat de la
familia professional Serveis socioculturals i a la comunitat que s’inclouen en
el Repertori Nacional de certificats de professionalitat, regulat pel Reial
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Decret 34/2008, de 18 de gener, pel que es regulen els certificats de
professionalitat.
L’entitat formadora haurà d’aportar professorat degudament qualificat per a
l’exercici de la funció docent en relació al certificat de professionalitat.

3.4.- Instal·lacions i espais formatius
Les instal·lacions i espais on tindran lloc les actuacions formatives s’ajustaran
a les característiques i els requeriments establerts i especificats pel RD
1379/2008, d’1 d’agost, pel que s’estableixen dos certificats de
professionalitat de la familia professional Serveis socioculturals i a la
comunitat.
L’entitat formadora haurà d’aportar les instal·lacions requerides en relació al
certificat de professionalitat. Aquestes instal·lacions hauràn d’estar
homologades pel Servei d’Ocupació de Catalunya per impartir l’esmentat
certificat de professionalitat, complint d’aquesta manera amb tots els requisits
necessaris per a fer-ho.
3.5.- Programació del curs, contingut i metodologia
La programació de la formació la desenvoluparà l'adjudicatari del contracte,
detallant el desplegament del programa, el qual està especificat al Reial
Decret 1379/2008, d’1 d’agost i del que ha de ser possible la creació de guies
d'estudi susceptibles d'incorporar-se com a material d’estudi base.
La formació es portarà a terme en dues fases:
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a) la primera fase en la que es realitzaran les sessions de formació teòrica.
b) una segona fase on es realitzaran les pràctiques als centres assistencials.
Les sessions teòriques permetran el compliment dels objectius per adquirir
els coneixements i les habilitats necessàries per a realitzar les tasques
d’Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.
3.6.- Alumnes
El grup de cadascuna de les edicions, estarà integrat per un màxim de 15
alumnes que seran seleccionats per la Diputació de Tarragona.

Signat per: Alejandro Grau Orts
Càrrec: CAP D'ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
Data: 15-04-2019 10:03:43
Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

Pàgina: 6 de 11

Codi de verificació: 8db3188a-9985-4c7a-9a97-6a1feaba651c
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=8db3188a-9985-4c7a-9a97-6a1feaba651c

3.7.- Obligacions de l’adjudicatari
L'adjudicatari d'aquest contracte de serveis haurà de portar a terme les
següents tasques:
1. Preparar, impartir i avaluar el curs SSCS0208, Atenció sociosanitària a
persones dependents en institucions socials, de la manera prevista per
la seva normativa reguladora i amb la dedicació de recursos i
instal·lacions que s’hi especifiquen per tal que puguin conduir a
l’obtenció del Certificat de Professionalitat. El programa formatiu té
caràcter oficial i, per tant, no es pot modificar en cap aspecte regulat
per la normativa que el regula.
2. Proporcionar els centres assistencials on les persones participants en
el projecte realitzaran el mòdul de pràctiques corresponent al certificat
de professionalitat.
3. Lliurar a la Diputació de Tarragona els currículums professionals del
personal docent que impartirà la formació i que ha de complir amb els
requisits establerts al Reial Decret.
4. Sol·licitar l’autorització per part del Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC) per iniciar el certificat de professionalitat com acció no
finançada pels serveis públics d’ocupació i reflectir dins del preu de
contracte, si s’escau, els costos que aquesta comporti en concepte de
pagament de taxes.
5. Fer-se càrrec de la generació, custòdia i registre telemàtic, a través de
la plataforma de Gestió Integrada d’Actuacions (GIA) del Servei
d’Ocupació de Catalunya, de tota la documentació requerida per a què
la formació pugui ser validada com a Certificat de Professionalitat,
utilitzant els formularis i models de document que correspongui
(registres formals d’assistència i altres).
6. Desenvolupar la formació d’acord amb el calendari previst per la
Diputació de Tarragona. Qualsevol proposta de variació sobre les
previsions de calendari procedent de l’empresa adjudicatària haurà de
respondre a causes de força major i/o degudament justificades, i haurà
de ser comunicada a la Diputació de Tarragona per tal d’estudiar-la i
d’aprovar-la si és el cas.
7. Dissenyar el material i suport didàctic.
8. Acollir noves persones participants, en cas d’abandonament del
programa formatiu per part d’alguna persona participant durant el curs.
S’ha de preveure la possibilitat d’ingressar noves persones participants
que substitueixin aquelles que abandonin, sempre i quan es pugui
garantir que cursin un mínim del 75% de la formació.
9. Lliurar als alumnes el material necessari per a la formació.
10. Incorporar a tots els materials lliurats a l’alumnat, presentació pública,
tramesa per e-mail, material escrit o qualsevol producte, les imatges,
logotips i textos que corresponguin d’acord amb la normativa
reguladora que sigui aplicable al projecte “Atenció sociosanitària a
persones dependents”.(Lot 1).
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11. Complir amb les obligacions d’informació i publicitat establertes a
l’apartat 2.2 en l’annex XII del reglament (UE) núm 1303/2013, així
com en el capítol II i annex II del Reglament d’Execució (UE) núm
821/2014. (Lot 1).
12. Col·laborar en el procés de justificació tècnica i econòmica aportant
tota la documentació que en relació amb la gestió tècnica o econòmica
del projecte, sigui requerida per la Diputació de Tarragona. En general,
l’adjudicatari restarà sotmès al deure de col·laboració amb les
actuacions de control i seguiment previstes a la normativa reguladora
del projecte subvencionat “Atenció sociosanitària a persones
dependents”.
13. Subministrar a la Diputació de Tarragona, per tal que en pugui fer el
traspàs a l’Organismo Intermedio, les dades de realització que es
determinin a efectes del registre d’indicadors comuns d’execució i de
resultats establerts a l’Annex I del reglament (UE) 1304/2013 del
Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013, així com
les dades corresponents als indicadors de publicitat assenyalats a
l’Estratègia de Comunicació.
14. Conservar i disposar de tots els documents justificatius relatius a les
despeses durant un termini de tres anys. Seran conservats els
originals dels documents o còpies compulsades d’originals, o bé en
suports de dades comunament acceptats, en espacial versions
electròniques de documents originals o documents existents
únicament en versió electrònica. Quan els documents només existeixin
en versió electrònica, els sistemes informàtics utilitzats hauran de
complir normes de seguretat acceptades que garanteixin que els
documents conservats s’ajusten a requeriments legals nacionals i són
fiables a efectes d’auditoria.
15. Realitzar una proposta de seguiment i avaluació dels participants.
16. Elaborar una memòria final de l’acció formativa.
17. Realitzar el seguiment del procés de pràctiques als centres
assistencials.
18. Fer ús de la metodologia i eines del sistema de gestió de qualitat de
l’entitat.
19. Presentar les oportunes factures per al pagament de l’import establert
al contracte per les activitats realitzades.

Al preu del contracte s’entendran incloses totes les despeses que hagin de
realitzar-se per al normal compliment de l’objecte del contracte, i per tant, no
es podrà incloure cap concepte al marge o per sobre del pressupost
d’adjudicació.
La Unitat de Suport a les Persones de la Diputació, realitzarà el seguiment de
l'evolució de les activitats realitzades, conjuntament amb l'empresa
adjudicatària, amb la periodicitat establerta prèviament a l’inici de la formació
teòrica entre ambdues parts.
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3.8.- Documentació acreditativa de la solvència tècnica o professional
3.8.1.- Solvència tècnica o professional
L’empresa adjudicatària ha d’impartir el certificat de professionalitat “Atenció
sociosanitària a persones dependents en institucions socials” (SSCS0208) en
uns espais homologats pel Servei d’Ocupació de Catalunya per impartir
l’esmentada especialitat. L’empresa adjudicatària ha de disposar d’aquests
espais.
S’ha de tenir, com a mínim, un any d’experiència en impartir i gestionar a
través de la plataforma de Gestió Integrada d’Accions (GIA) del SOC cursos
de formació professionalitzadora validables com a certificat de professionalitat
diferents a l’especialitat concreta d’aquest Plec
S’ha d’haver realitzat, com a mínim, una edició de l’esmentat certificat de
professionalitat.
S’ha d’haver realitzat, com a mínim, la gestió d’un programa d’ocupació i/o
formació adreçat a col·lectius amb especials dificultats d’inserció
Els licitadors han de presentar la resolució d’homologació corresponent en
l’esmentada especialitat i la documentació acreditativa de la realització del
certificat de professionalitat.
3.8.2.- Docents
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Currículum vitae del/s docents que impartiran els continguts de la formació.
El docent ha de complir amb els requisits establerts a la fitxa de l’especialitat
a impartir: (SSCS0208) Atenció sociosanitària a persones dependents en
institucions socials (RD 1379/2008, d’1 d’agost, modificat pel RD 721/2011,
de 20 de maig, modificat pel RD 625/2013, de 2 d’agost).
Aquests requisits s’han d’acreditar adequadament; fotocòpies titulacions
necessàries i certificats d’experiència professional (i vida laboral).
4. Divisió en lots.
La divisió en lots és de caire territorial:
Lot 1: formació específica per obtenir el certificat de professionalitat Atenció
sociosanitària a persones dependents en institucions socials (SSCS0208) al
Camp de Tarragona, amb seu a Tarragona.
Lot 2: formació específica per obtenir el certificat de professionalitat Atenció
sociosanitària a persones dependents en institucions socials (SSCS0208) a
les Terres de l’Ebre, amb seu a Tortosa.
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Les empreses adjudicatàries han d’indicar a la seva oferta si es presenten als
dos lots o només a un, indicant, en aquest cas, a quin.
5.

Valor estimat.

Pressupost de licitació: 72.156,00 €
IVA (21%): exempt
Valor estimat del Contracte: 72.156,00 €
6.

Pressupost.

Per calcular el cost de la formació de l’especialitat especificada es pren com a
referència la Resolució TSF/1892/2018, d'1 d'agost, per la qual s'estableixen
els mòduls econòmics aplicables a les accions formatives professionals per a
l'ocupació, en matèria de formació d'oferta adreçada prioritàriament a
persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya (article 2 i annex).
La resolució estableix el següent cost màxim de la formació presencial:
5,96 €/h/alumne (part teòrica)
2,5 €/h/alumne (pràctiques)
Les accions de formació complementària obligatòria (Prevenció de Riscos
Laborals (30h) (FCDS02), Inserció laboral (10h), Sensibilització
mediambiental (10h) i Igualtat de gènere (10h)), seran realitzades per
personal propi de la Diputació de Tarragona.
Desglòs per lot:

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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- El certificat és de 370 hores de formació teòrica:
370h * 5,96 €* 15 alumnes = 33.078,00 €
- més 80 hores de pràctiques:
80h * 2,5 €* 15 alumnes = 3.000,00 €

Total de cada lot = 33.078,00 € + 3.000,00€ = 36.078,00€
El valor total màxim d'aquest contracte de serveis, que inclou totes les
despeses de formació és:
Import màxim despesa: 72.156,00 €
- Format per 2 lots d’import de 36.078,00 €
Pressupost base de licitació: 72.156,00 €
IVA: (21%); exempt, atès que es tracta d’una activitat d’ensenyament.
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Finançament del Contracte
Aquesta despesa s'imputarà amb càrrec a la partida 8000.920.22606.01
Formació Ocupacional, del pressupost de despeses de l’any 2019.
La durada d'aquest contracte s’estendrà des de l’inici de l’acció formativa fins
a la finalització de la justificació tècnica i econòmica que acreditarà davant la
Diputació de Tarragona, una correcta realització de les accions formatives i el
seu ple acompliment de les obligacions contractuals.
En el pressupost per a l’any 2019 de la Diputació de Tarragona hi ha
consignades les quantitats necessàries per executar el projecte.
Per a l’execució del projecte al Camp de Tarragona (Lot 1) s’ha otorgat a la
Diputació de Tarragona una subvenció d’acord amb l’Ordre PRA/37/2018, de
16 de gener, per la que s’aproven les Bases Reguladores per la concessió de
les ajudes del Fons Social Europeu (FSE), previstes en el Programa Operatiu
d’Empleo, Formación y Educación (POEFE), destinades a entitats locals per
a la inserció de les persones més vulnerables (AP-POEFE).

Forma de pagament
El pagament d'aquest contracte es facturarà al finalitzar la formació, prèvia
justificació mitjançant el lliurament a la Diputació de Tarragona, de la
documentació justificativa de les activitats portades a terme.
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Les dades que han de constar en les factures són les següents:
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Àrea d'Recursos Humans,Ocupació i Emprenedoria
Unitat de Suport a les Persones
Passeig Sant Antoni, 100
43003 Tarragona
CIF P-4300000-I
Pel Lot 1 (Camp de Tarragona):
(CODI P22019.DIP70.0050 - Projecte Formació POEFE Atenció a les
dependències - Nom de la formació: Atenció sociosanitària a persones
dependents en institucions socials )
Pel Lot 2 (Terres de l’Ebre):
(CODI P22019.DIP70.0051 - Projecte Formació ocupacional Atenció a les
dependències - Nom de la formació: Atenció sociosanitària a persones
dependents en institucions socials )
Les factures hauran de presentar-se electrònicament a través de la
plataforma de la Seu electrònica de la Diputació de Tarragona
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(https://seuelectronica.dipta.cat). Els codis DIR 3 són els següents:
L02000043 (oficina comptable) L02000043 (òrgan gestor) GE0001122 (unitat
tramitadora). Per adjuntar les factures han d'estar signades electrònicament
en format (XML, XSIG, etc.).

7.

Lloc i termini d’execució.

Per cadascun dels lots, la formació teòrica té una durada de 370 hores i el
mòdul de pràctiques té una durada de 80 hores.
7.1. Lloc:
La formació d’ambdos lots es realitzarà a les aules/als espais que l’empresa
adjudicatària de cadascun d’ells proporcioni, que hauran d’estar degudament
homologats/des per la realització de l’esmentat certificat de professionalitat.
Els espais hauran de disposar del mobiliari i del maquinari necessaris per
impartir la formació segons s’estableix al Reial Decret 1379/2008, d’1 d’agost.
7.2. Termini:
La formació s’iniciarà orientativament durant el mes de juny del 2019 per tal
que puguin finalitzar durant el mes d’octubre del 2019.
La formació teòrica tindrà una durada total aproximada de 62 dies, a raó de 6
hores diàries, per tal que puguin ser impartides, dins del període esmentat, el
total de 370 hores del curs.
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7.3. Calendari:
L’horari i calendari exactes de la formació teòrica i pràctica es concretarà amb
l’empresa adjudicatària.

El cap de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria

Àlex Grau Orts
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