
1  

 
 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN SERVEI DE RECOL·LOCACIÓ EXTERN 

PER UNA EMPRESA DEGUDAMENT AUTORITZADA 
 

CONTRACTE DE SERVEIS NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA 
 

— PROCEDIMENT OBERT — 
 

EXPEDIENT NÚM. 1306OB05  
 
 
 

PRIMERA.- RÈGIM JURÍDIC 
 
La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals de conformitat amb l’article 3.3 apartat 
b) del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, (en endavant, referit com TRLCSP) i als efectes 
de la seva activitat contractual, té la consideració de poder adjudicador i, per tant, té 
reconeguda la capacitat de convocar aquesta concurrència pública d'ofertes. 
 
La contractació del servei es regirà, respecte a la preparació i l'adjudicació, segons els 
termes establerts en el TRLCSP tenint en compte especialment els articles 137.2, 189 i 
191, i pel que fa als efectes i extinció del contracte, estarà subjecta al dret privat tal 
com preveu l’article 20 del TRLCSP 
 
En tot cas aquesta concurrència se sotmet als principis de publicitat, concurrència, 
transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació i a les Instruccions de 
contractació del grup d’empreses de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
per als contractes no subjectes a regulació harmonitzada. 
 
El desconeixement per part del contractista de les condicions establertes en aquest 
plec de condicions administratives particulars i de qualsevol altre document que pugui 
tenir aplicació en l'execució de l’objectedel contracte, no eximirà els licitadors del seu 
compliment. 
 
 
SEGONA.- OBJECTE DEL CONTRACTE.  
 
L’objecte d’aquesta licitació és la contractació per part de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals (CCMA) d’un servei de recol·locació extern per una empresa 
degudament autoritzada a fi d’oferir a totes les persones de la CCMA i les seves 
empreses filials afectades per l’expedient col·lectiu de regulació d’ocupació, un pla de 
recol·locació externa a través d’una empresa especialitzada i amb una durada mínima 
de 6 mesos, tal i com contempla l’article 52.10 de l’Estatut dels Treballadors, segons la 
redacció de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del 
mercat laboral. 
 
En el plec de prescripcions tècniques que s’adjunta com Annex 1, es descriuen els 
requeriments específics del servei. 
 
La codificació de la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes Públics (CPV) de 
la Comissió Europea és la 79610000-3. 
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TERCERA.- TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT 
 
La CCMA, en el moment d’iniciar el procediment de l’expedient de regulació 
d’ocupació, ha de posar a disposició dels treballadors afectats un pla de recol·locació 
externa a través d’una empresa autoritzada. Això implica que no pot començar el 
procediment de regulació fins que no tingui contractat el pla de recol·locació amb una 
empresa externa, per la qual cosa, es imprescindible tramitar amb la màxima urgència 
la contractació d’aquest servei. 
 
Per aquests motius, i en aplicació del que preveuen les Instruccions de contractació del 
grup d’empreses de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per als contractes 
no subjectes a regulació harmonitzada, l’adjudicació del contracte es farà mitjançant la 
tramitació urgent de l’expedient i el procediment obert. 
 
 
QUARTA.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE. PREU MÀXIM DE LICITACIÓ 

El valor estimat de la licitació queda establert en DOS-CENTS TRENTA-QUATRE MIL 
EUROS (234.000 €), IVA, no inclòs; no obstant això, la quantia del contracte es 
determina en funció d’un preu unitari màxim per pla de recol·locació individual de SIS-
CENTS EUROS (600 €), IVA no inclòs, per participant, més una prima fixa de CENT 
CINQUANTA EUROS (150 €), IVA no inclòs, per cada persona adherida al pla que, 
durant la vigència del contracte, accedeixi a un lloc de treball o posi en marxa un 
projecte empresarial. 
 
 
CINQUENA.- DURADA DEL CONTRACTE 
 
El contracte tindrà una durada mínima de sis mesos  
 
 
SISENA.- CAPACITAT PER CONTRACTAR 
 
Podran contractar les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que 
tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incloses en cap de les circumstàncies 
descrites en l’article 60 del TRLCSP per contractar i acreditin la seva solvència 
econòmica, financera, tècnica i professional.  
 
Els concurrents hauran d’estar habilitats professionalment per a la realització de 
l’activitat que constitueix l’objecte del contracte segons resulti dels seus estatuts o 
regles fundacionals, i acreditar que es una empresa de recol·locació autoritzada. 
. 
 
 
SETENA.- ACREDITACIÓ DE LA CAPACITAT D'OBRAR 
 
Els licitadors acreditaran la seva capacitat d'obrar de la manera següent: 
 

1. Mitjançant l'escriptura o document de constitució, els estatuts o l'acta 
fundacional on constin les normes per les quals es regula la seva activitat, 
degudament inscrits en el registre públic que correspongui. 

2. Document acreditatiu del poder de representació mitjançant escriptura pública 
quan es comparegui o signi en nom d’algun altre. 

3. Document nacional d’identitat de qui signa l’oferta. 



3  

 
4. Els empresaris no espanyols nacionals d'estats membres de la Unió Europea 

l’acreditaran mitjançant la inscripció en el registre habilitat segons la seva 
legislació o mitjançant la presentació d’una declaració jurada o un certificat, en 
els termes que s’estableixin per reglament, d’acord amb les disposicions 
comunitàries aplicables. 

5. La resta d'empresaris estrangers acreditaran la seva capacitat d'obrar amb un 
informe de la Missió Diplomàtica Permanent d'Espanya en l'estat corresponent. 

 
Si es tracta d’empresa individual o persona física es presentarà fotocopia autentificada 
o testimoni notarial del DNI o document que, en el seu cas, el substitueixi 
reglamentàriament. 

 
 

VUITENA.- ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA 
 
SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA: 
 
La solvència econòmica i financera s'acreditarà pels mitjans següents: 
 

1. Una còpia dels darrers comptes anuals aprovats i presentats al Registre 
Mercantil. 

2. Una declaració responsable relativa al volum econòmic de negoci corresponent 
a l’objecte del contracte (pla d’acompanyament social i pla de recol·locació), 
referit als tres darrers exercicis considerats globalment, disponibles en funció de 
la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresari, que haurà de superar 
els següent llindar: haver facturat globalment més de 150.000 euros anuals en 
els anys 2010, 2011 i 2012. 

 
SOLVÈNCIA TÈCNICA:  
 
La solvència tècnica s’acreditarà mitjançant la documentació següent: 
 

1. Una relació dels 3 principals serveis o treballs relacionats amb l’objecte del 
contracte (pla d’acompanyament social i pla de recol·locació) realitzats en els 
darrers tres anys que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, dels 
mateixos. 

2. Equip del projecte: 
o  Cap de Projecte: professional llicenciat amb una experiència mínima de 

5 anys en l’orientació, intermediació i en l’execució de projectes. Haurà 
d’haver participat en almenys 9 projectes relacionats amb l’objecte del 
contracte i, necessàriament, algun d’aquests projectes ha d’haver estat 
fet per a empreses del sector dels mitjans de Comunicació. El Cap de 
Projecte és el responsable d’establir les directrius del projecte, dirigir i 
coordinar l’equip necessari per al procés, supervisar el correcte 
desenvolupament del programa i de presentar els informes de 
seguiment. Serà l’intercolutor amb la CCMA. 
Consultors seniors: professionals llicenciats superiors amb una 
experiència mínima de 3 anys en l’orientació i intermediació laboral. 
Hauran d’haver participat en almenys 6 projectes relacionats amb 
l’objecte del contracte i, necessàriament, algun d’aquests projectes 
haurà estat fet per a empreses del sector dels mitjans de Comunicació. 
Són els responsables de l’acollida i recolzament dels treballadors/es, 
aplicant la metodologia en tècniques de recerca de feina i/o de creació 
de pla de negoci i dotant-los de les eines necessàries per a la seva 
reincorporació al mercat laboral. 
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o Prospectors experts en el mercat de treball: Professionals llicenciats 
amb una experiència mínima d’1 any en l’orientació i intermediació 
laboral. Hauran d’haver participat en almenys 3 projectes relacionats 
amb l’objecte del contracte i, necessàriament, algun d’aquests projectes 
haurà estat fet per a empreses del sector dels mitjans de Comunicació. 
Són els responsables de mantenir el contacte permanent amb empreses 
i consultories, de conèixer la situació actual en el món laboral i la 
creació/destrucció de llocs de feina i de localitzar ofertes de vacants 
adequades als perfils i preseleccionar els perfils més adients realitzant la 
intermediació amb responsables de les empreses. 

 
Cada licitador haurà de presentar: 
o Els currículum vitae de cada un dels recursos humans assignats al 

projecte, indicant quin perfil cobriran. 
o Certificat de l’empresa licitadora (declaració responsable), on 

s’especifiqui expressament el nombre de projectes de recol·locació on 
han participat i el perfil que cobrien, any del projecte, nombre de 
persones que han seguit els processos i nombre de persones 
reincorporades al mercat laboral com a conseqüència dels mateixos. 

3. Certificat de l’empresari indicant els mitjans auxiliars i materials dels que 
disposa per a la realització dels treballs que es derivin del present contracte i, 
que com a mínim, hauran de ser els següents: 

o Accés a les oficines i espai per la realització de seminaris grupals, 
entrevistes individuals, recerca de feina grupal 

o Material: fotocopiadora, PC, Internet, etc. 
o Plataforma on line que ha de propiciar o servir per: 

 Donar suport i facilitar el seguiment individualitzat dels 
candidats/es del programa 

 Permetre que l’usuari prengui consciència de la feina realitzada i 
la seva evolució 

 Ajudar-li a explorar les seves opcions, definir els seus objectius i 
conduir la recerca d’ocupació 

 Donar-li accessibilitat al desenvolupament de programes 
formatius a distància 

 Repositori de documentació 
 Via de comunicació amb els consultors assignats 

o Una infraestructura que li faciliti la recerca de feina, mitjançant: 
 Manuals de reorientació professional 
 Bateria de proves psicotècniques: aptituds, interessos, 

competències, etc. 
 Directoris i llistats de les principals consultories de selecció 
 Llibres de consulta, diaris i revistes de diversos sectors 
 Accés a creadors d’ocupació, connexió a pàgines web de 

consultories de recerca de professionals, i amb recursos 
complementaris: programes formatius, bases de dades, ofertes 
de feina, models d’escrits, cartes de presentació, documentació 
per a la captació de possibles oportunitats de feina, etc. 

 
 
NOVENA.-  PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I PROPOSICIONS 
 
Els licitadors hauran de presentar la documentació exigible i les seves proposicions en 
tres sobres tancats i degudament identificats amb les dades del remitent, que hauran 
d’incloure la documentació administrativa, la documentació relativa als criteris de 
valoració tècnics i qualitatius i l’oferta econòmica. 
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Les propostes només es poden presentar a la CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS, al carrer de TV3, s/n (Edifici TV3), 08970 Sant Joan Despí, 
abans de les 13.00 hores del dia 18 de juny del 2013, indicant: 
 

CONCURRÈNCIA PÚBLICA D’OFERTES NÚM. 1306OB05 
 

SERVEI D’ACOMPANYAMENT I ASSESSORAMENT PROFESSIONAL  
- DEPARTAMENT DE COMPRES CORPORATIVES - 

 
L’horari per a la presentació d’ofertes és de dilluns a divendres (excepte festius) de 
10.00 a 13.00. 
 
En el cas de presentar per correu postal la proposta, aquesta només s’admetrà si la 
seva recepció a la seu de la CCMA es produeix amb anterioritat al dia i hora en què 
expiri el termini per presentar les propostes. 
 
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses en cap concepte. 
 
Les proposicions seran secretes i la seva presentació presumeix l'acceptació 
incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec i de tots i 
cadascun dels documents que formin part de la contractació. 
 
Cada licitador no pot presentar més d’una proposició. La infracció d’aquesta norma 
donaria lloc a la inadmissió de totes les propostes subscrites per aquest. 
 
 
Contingut del Sobre A: Documentació administrativa. 
 
Els licitadors hauran d’aportar la documentació següent: 
 
Empreses no inscrites al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la 
Generalitat de Catalunya (RELI). 
 
a) Acreditació de la capacitat d'obrar i de la personalitat jurídica del licitador.  
 
b) Acreditació de la solvència econòmica i financera. 
 
c) Acreditació de la solvència tècnica i professional. 
 
d) Declaració responsable de no incórrer en prohibició de contractar conforme al que 
estableixen els articles 60 i 146.1.c) del TRLCSP, segons model que s’adjunta com a  
Annex 2. 
 
e) Acreditació conforme l’empresa està degudament autoritzada com a empresa de 
col·locació segons la normativa vigent. 
 
f) Declaració responsable indicant qui serà el cap del projecte que actuarà com a 
responsable de la prestació del servei per part de l’empresa en cas de resultar 
adjudicatària. 
 
g) Els documents justificatius de trobar-se al corrent en el compliment de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, en els termes següents: 
 

– Certificat positiu de l’Agència Tributària que acrediti que es troba al corrent de 
les obligacions tributàries i no té deutes de naturalesa tributària. 
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– Certificat positiu de la Tresoreria de la Seguretat Social que acrediti que està al 
corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social. 

 
h) Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE): alta de l’impost relatiu a l’exercici corrent 
en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte, el darrer rebut de l’impost o si 
s’escau, document o declaració responsable que acrediti que el licitador es troba en 
algun dels supòsits legals d’exempció de l’impost. 
 
i) Declaració, si s’escau, en la qual s’especifiqui quins documents i/o dades 
presentades són, al seu parer, confidencials. No tindran en cap cas caràcter 
confidencial els documents que tinguin caràcter de documents d’accés públic. 
 
Empreses inscrites al  Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la 
Generalitat de Catalunya (RELI). 

Les empreses inscrites al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat 
de Catalunya estaran exemptes d’aportar part de la documentació requerida en els 
apartats l’apartat anterior i només estaran obligades a aportar la següent 
documentació: 
 
a) Declaració responsable que acrediti la vigència de les dades inscrites en el registre i 
la fitxa resum del registre. 
 
b) Acreditació de la solvència tècnica i professional. 
 
e) Acreditació conforme l’empresa està degudament autoritzada com a empresa de 
col·locació segons la normativa vigent. 
 
f) Declaració responsable indicant qui serà el cap del projecte que actuarà com a 
responsable de la prestació del servei per part de l’empresa en cas de resultar 
adjudicatària. 
 
 
Contingut del Sobre B:  Documentació relativa als criteris de valoració tècnics i 
qualitatius. 
 
Els licitadors hauran d’aportar documentació acreditativa suficient perquè es puguin 
valorar els criteris tècnics, professionals i qualitatius de la clàusula onzena. 
 
S’haurà d’incloure la següent documentació, en l’ordre que s’indica i degudament 
indexada i numerada: 
 

1. Títol del contracte; referència de l’expedient d’acord amb l’anunci de licitació 
publicat; número d’expedient; nom social i CIF del licitador; data i signatura. 

2. Pla de treball. Descripció detallada del pla de treball. Es requerirà que descrigui 
de forma detallada tots els aspectes dels serveis contractats per tal de garantir 
el compliment dels requeriments definits en el plec tècnic. Es requereix 
específicament que inclogui el concret contingut de les accions formatives 
proposades. 

3. Metodologies. Descripció detallada de les metodologies emprades en el pla de 
treball, respecte al contingut de totes les fases del projecte. 

4. Organització i planificació del projecte. Detall de les funcions i tasques 
assignades a cada perfil professional i les dedicacions previstes. Mapa de 
cadascuna de les fases amb una descripció de les activitats previstes en cada 
una i la temporalització de les mateixes. 
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5. Prestacions superiors o complementàries. Descripció de les millores 
aportades pel licitador. El licitador indicarà les prestacions que ofereix que no 
estiguin especificades o demandades en el plec tècnic i que es consideri 
rellevants per a un millor desenvolupament dels serveis. 

 
Si s’escau, també s’inclourà una declaració en la qual s’especifiqui quins documents i/o 
dades tècniques incorporades en el sobre B són, al seu parer, confidencials. 
 
 
Contingut del Sobre C: Proposició econòmica. 
 
Oferta econòmica: 
 
Els licitadors faran l’oferta econòmica segon s’indica en el model de l’Annex 3.  
 
El licitador haurà d’ofertar el preu unitari per pla de recol·locació individual per 
participant sabent que el nombre màxim de persones que es poden acollir al pla serà 
de 312. El preu màxim per pla és de 600 euros, IVA no inclòs. 
 
En els imports s'entendran compresos, a tots els efectes, els impostos i despeses de 
qualsevol índole que gravin l'execució del servei, llevat del IVA, que es desglossarà a 
part. 
 
No s'acceptaran les ofertes que tinguin omissions, esmenes o errors que impedeixin de 
conèixer clarament el que es considera fonamental per valorar-les.  
 
Cada licitador només podrà presentar una única proposició. 
 
Format de presentació de les ofertes: 
 
Els documents d’acreditació de la personalitat jurídica i de la capacitat d’obrar es 
podran aportar mitjançant l’original o bé per fotocòpia; en cas de presentar la 
documentació mitjançant fotocòpia, la CCMA es reserva el dret de sol·licitar l’original o 
una còpia autèntica d’aquesta documentació en qualsevol moment del procés 
d’adjudicació. 
 
Els licitadors necessàriament hauran de presentar tota la documentació sol·licitada en 
paper i, a més, la documentació dels sobres B i C també en suport digital (CD o llapis 
de memòria USB), en format PDF i en el sobre corresponent. 
 
 
DESENA.- MESA DE CONTRACTACIÓ  
 
La mesa de contractació estarà integrada pels membres següents: 
 

 Presidència: Serveis Jurídics de la CCMA. 

 Vocal: Direcció Econòmico-financera  

 Vocal: Direcció de Recursos Humans 

 Secretaria: Direcció de Compres 

 
La mesa de contractació qualificarà prèviament la documentació general del sobre A i 
desestimarà automàticament aquelles empreses licitadores que no aportin tota la 
documentació requerida, que l’hagin presentat fora de termini o que no acreditin la 
capacitat o solvència sol·licitades. 



8  

Tanmateix, en cas que la mesa observi defectes o omissions esmenables en la 
documentació presentada, ho comunicarà als licitadors afectats perquè els corregeixin 
o esmenin, davant la mateixa mesa de contractació, en un termini no superior a tres 
dies hàbils. 
 
 
ONZENA.- VALORACIÓ DE LES PROPOSICIONS 
 
La mesa, una vegada qualificada la documentació general, seleccionarà el licitador que 
en conjunt faci la proposició econòmicament més avantatjosa, tenint en compte els 
criteris de valoració següents: 
 

CRITERIS DE VALORACIÓ PUNTUACIÓ 
Quantitatius:Oferta econòmica Fins a 40 punts
Qualitatius: Proposta tècnica Fins a 60 punts

 
Aquest procediment d’adjudicació s’articula en diverses fases de caràcter eliminatori. 
 
S’estableix, d’una banda, una primera fase en què s’avaluaran exclusivament els 
criteris d’adjudicació qualitatius, referits a la proposta tècnica (sobre B), essent 30 punts 
la puntuació tècnica mínima per a ser acceptades i que seran valorades en base als 
criteris establerts a la clàusula 11.2. La mesa de contractació determinarà els licitadors 
que s’hagin d’excloure per no superar aquesta puntuació mínima exigida per continuar 
en el procediment selectiu i dels quals no es procedirà a l’obertura del sobre C que 
conté la proposició econòmica. I de l’altra banda, s’estableix una fase en què 
s’avaluaran criteris econòmics i a la qual només accediran els licitadors que hagin 
obtingut la puntuació mínima exigida en la primera fase. 
 
11.1. Valoració de l’oferta econòmica (Fins a 40 punts): 
 
S’atorgaran 5 punts per cada 1% de baixa sobre el preu unitari de licitació (600 euros) 
amb un màxim de 40 punts. Les fraccions de baixa es valoraran proporcionalment a 
dos decimals. 
 
En cas d’empat a la màxima puntuació, l’oferta més baixa econòmicament mantindrà la 
puntuació màxima, restant-se a la resta d’ofertes empatades 0,5 punts segons l’ordre 
de les seves ofertes econòmiques, de manera que a la segona oferta més baixa se li 
descomptaran 0,5 punts, a la tercera 1 punt, a la quarta 1,5 punts, i així 
successivament. En aquest supòsit, a les ofertes que no hagin arribat a la puntuació 
màxima se’ls restarà la puntuació necessària per mantenir la distància de punts inicial 
amb la darrera oferta amb la puntuació màxima regularitzada. 
 
11.2. Valoració de la proposta tècnica (Fins a 60 punts): 
 

CRITERl PUNTS 

Pla de treball 15 
Metodologia:  
    General: Descripció etapes, objectius i contingut 
del procés: 10 punts 
    Específica sector mitjans comunicació: contingut 
dels seminaris, material específic desenvolupat per 
atendre els candidats, del sector, etc.: 15 punts 

25 

Organització i planificació del projecte 15 
Prestacions superiors o complementàries   5 
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Els diferents aspectes a valorar es puntuaran per comparació entre les diferents 
propostes presentades. Les ofertes es classificaran de millor a pitjor segons valoració 
tècnica. A les ofertes se’ls assignarà per estimació una qualificació entre 0 i 10 i se’ls 
atorgarà els punts que, per ponderació, els correspongui d’acord amb la fórmula:  

P = N·(Ov/10) 

on P és la puntuació a obtenir, N és la puntuació màxima del criteri, Ov és la qualificació 
entre 0 i 10 assignada a l’oferta que s’està puntuant i 10 és la qualificació màxima. 
 
La puntuació tècnica mínima per a ser admès és de 30 punts. Quan la valoració tècnica 
estigui per sota de 30 punts, l’oferta es considerarà insuficient tècnicament, serà 
rebutjada i, per tant, no serà tinguda en compte. 
 
Les ofertes amb una puntuació tècnica de 30 punts o més seran considerades 
tècnicament acceptables i seran les úniques que es tindran en compte per fer el càlcul 
de la valoració econòmica. 
 
En el supòsit d’igualtat de puntuació en les ofertes d’algunes de les empreses 
licitadores, s’estableixen com a criteris d’adjudicació addicionals els següents: 
 

 En cas d’empat de puntuació total (tècnica més econòmica) entre les propostes 
de dos o més licitadors, se seleccionarà el que tingui major valoració tècnica. 

 
 En cas d’empat d’ofertes econòmiques i, a la vegada, coincidència en la 

valoració tècnica, se seleccionarà en base a les següents prioritats: 
 

o Pla de treball 
o Metodologia 
o Organització i planificació del projecte 
o Prestacions superiors o complementàries 

 
 
DOTZENA.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
L’òrgan de contractació, prèvia valoració de la mesa, adjudicarà el contracte en el 
termini màxim de 60 dies naturals des de la finalització del termini per presentar 
ofertes. Durant aquest període, la CCMA podrà demanar de les empreses concurrents 
les informacions complementàries i aclariments que consideri convenients. 
 
 
TRETZENA.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
L’adjudicació del contracte es formalitzarà mitjançat document privat en un termini no 
superior a 5 dies un cop transcorreguts 15 dies hàbils des que s’enviï la notificació de 
l’adjudicació als licitadors i candidats. 
 
Si el contracte no es formalitza per causes imputables a l’empresa adjudicatària, es 
procedirà a proposar com a adjudicatària a la següent empresa licitadora que hagi 
presentat l’oferta més avantatjosa de conformitat amb l’ordre en què hagin quedat 
classificades les ofertes d’acord amb la puntuació obtinguda. 
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CATORZENA.- PAGAMENT DEL PREU 
 
El pla de facturació del servei es farà sempre després de la recepció i acceptació per 
part de la CCMA dels resultats de cada fase del projecte. 
 
S’estableixen els següents pagaments parcials a compte: 
 

 20% del total del cost del pla de recol·locació de les persones adherides al 
mateix mitjançant carta de compromís, a la data adhesió. 

 50% al final de les fases 1 i 2 
 30% al finalitzar les fases 3 i 4 
 
La prima fixa de 150 euros per cada persona adherida al pla que, durant la vigència 
del contracte, accedeixi a un lloc de treball o posi en marxa un projecte empresarial, 
es facturarà mensualment. 

 
La CCMA pagarà el preu per transferència bancària, el dia 30 del mes, un cop 
transcorreguts 60 dies de la data de la factura. La factura haurà de dur, com a màxim, 
la data de l’últim dia del mes en què s’hagin prestat els serveis i haurà de ser rebuda 
pel departament d’administració corporativa de la CCMA, abans del dia 5 del mes 
següent a la data de la factura. Així mateix, la factura inclourà el número de contracte o 
comanda que la CCMA facilitarà a l’adjudicatari. 
 
 
QUINZENA.- RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA 
 
El contractista serà responsable de la qualitat del servei prestat com també de les 
conseqüències que es dedueixin per la CCMA i les seves empreses filials o per a 
tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en 
l’execució del contracte. 
 
El contractista executarà el contracte al seu risc i ventura i estarà obligat a indemnitzar 
els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions 
que requereixi l’execució del contracte. 
 
Altres obligacions: 
 
a) Obligacions de caràcter laboral. L'empresa adjudicatària haurà de contractar el 
personal necessari per atendre les seves obligacions. L'esmentat personal dependrà 
exclusivament del contractista, per la qual cosa tindrà tots els drets i deures inherents a 
la seva qualitat de patró i haurà de complir les disposicions vigents en matèria laboral, 
de Prevenció de Riscos Laborals i de Seguretat Social, referides al personal propi al 
seu càrrec. 
 
L’adjudicatari haurà de donar la formació professional necessària  als seus empleats, a 
fi i efecte d’actualitzar els coneixements tecnològics i professionals que es vagin 
produint durant l’execució del contracte. 
 
L’adjudicatari estarà obligat a complir la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, la 
normativa que se’n deriva i les normes internes de la CCMA amb la finalitat de garantir 
uns adequats nivells de seguretat i salut, i específicament el RD 171/2004, que 
desenvolupa l’article 24 de la llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos 
Laborals en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 
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L’adjudicatari haurà de cooperar i coordinar-se amb la CCMA en matèria de seguretat i 
salut laboral, així com informar i instruir els seus treballadors sobre les accions que es 
prenguin en el marc de prevenció de riscos laborals. 
 
b) El contractista s’obliga a aplicar, en executar les prestacions pròpies del servei, les 
mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones. 
 
c) L’empresa haurà d’emprar preferentment el català en les seves relacions amb la 
CCMA i les seves empreses filials. 
 
d) El contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i a la 
normativa de desenvolupament, amb relació a les dades personals a les quals tingui 
accés durant la vigència d’aquest contracte. 
 
La documentació i informació que es desprengui o a la qual es tingui accés en ocasió 
de l’execució de les prestacions d’aquest contracte i dels contractes que se’n derivin i 
que correspon a la CCMA com a responsable del fitxer de dades personals, té caràcter 
confidencial i no podrà ser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. 
Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers 
fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte.  
 
e) El contractista serà responsable del tractament confidencial de les tasques i 
prestacions que desenvolupi, i es farà igualment responsable que els seus treballadors 
assumeixin aquesta confidencialitat. El contractista es comprometrà a utilitzar la 
informació que rebi, únicament i exclusivament per desenvolupar els serveis objecte del 
contracte, mantenint en tot cas aquest pacte per temps indefinit. 
 
f) El contractista no podrà cedir a tercers, els drets i obligacions que es derivin del 
present contracte, sense l’autorització expressa i escrita de la CCMA. 
 
 
SETZENA.- SUBCONTRACTACIÓ 
 
L’adjudicatari no podrà subcontractar la realització dels serveis adjudicats sense 
l’autorització prèvia i escrita de TVC. 
 
L’incompliment d’aquesta obligació comportarà la resolució del contracte o l’aplicació 
d’una penalització del 50% de l’import del servei subcontractat. 
 
Sense perjudici de l’anterior l’adjudicatari podrà subcontractar part o parts dels servei a 
qualsevol dels subcontractistes nomenats a la seva oferta. 
 
Tot i que es produeixi la subcontractació consentida, serà considerat únicament i a tots 
els efectes com a únic contractista l’empresa adjudicatària i respondrà de l’execució del 
contracte. En el cas que la responsabilitat tingués l’origen en la prestació dels serveis 
subcontractats, serà l’adjudicatari el que respondrà primer davant de TVC, sense 
perjudici de la responsabilitat solidaria del subcontractista. 
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DISSETENA.- DOCUMENTACIÓ AMB CARÀCTER CONTRACTUAL 
 
Aquest plec de clàusules administratives particulars i tècniques que regeixen la present 
concurrència tenen caràcter contractual. 
 
La presentació d'ofertes suposa l'acceptació incondicionada de les clàusules d’aquest 
plec i la declaració responsable que reuneix totes i cadascuna de les condicions 
exigides per contractar ambla CCMA. 
 
Les proposicions presentades pels licitadors seran vinculants per a aquests, fins a 
l'adjudicació del contracte. 
 
 
DIVUITENA.- RESOLUCIÓ 
 
18.1 Resolució 
 
En cas que alguna de les parts incompleixi qualsevol de les seves obligacions, la part 
que hagués complert podrà optar entre exigir el compliment a l'altra o resoldre el 
contracte, reservant-se la part complidora el dret a reclamar les indemnitzacions de 
danys i perjudicis que corresponguin.  

Especialment es consideraran causes de resolució del contracte, les següents: 

a)  Incompliment de les obligacions assumides en virtut del present contracte. 
b) La falta de qualitat suficient en l’execució de les activitats previstes que frustrin 

l’objectiu d’aquest contracte. 
c) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la 

personalitat jurídica de la societat contractista. 
d) La declaració de concurs de l’adjudicatari o la declaració d’insolvència en 

qualsevol altre procediment. 
e) El mutu acord de las parts. 
f) Les establertes expressament en el contracte. 
g) La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats i quan 

no sigui possible la modificació del contracte. 
h) La condemna mitjançant sentència ferma per delicte contra els drets dels 

treballadors. 
i) Qualsevol altre prevista en la legislació aplicable. 

 
La CCMA no estarà obligada a indemnitzar per cap concepte, en cas que la resolució 
del contracte sigui imputable a l’adjudicatari. 
 
18.2. Renúncia i desistiment 

La CCMA podrà renunciar a la celebració del contracte i desistiment del procediment 
d’adjudicació d’acord amb les causes i motius previstos a l’article 155 TRLCSP, no 
essent necessari informar a la Comissió Europea d’aquesta decisió 
 
 
DINOVENA.- RÈGIM DE RECURSOS 
 
Pel que fa al recurs de nul·litat i el recurs especial en matèria de contractació s’estarà a 
alló previst a l’apartat 1.2. de les Instruccions de Contractació  de la CCMA per a 
contractes no subjectes a regulació harmonitzada.  
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VINTENA.- FURS 
 
Per a resoldre les qüestions litigioses sorgides de la interpretació, modificació,resolució 
i efectes d’aquesta contractació, les parts se sotmeten expressament, amb renúncia 
expressa dels seus propis furs cas de tenir-los, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals 
de la ciutat de Barcelona 
 

Barcelona, juny de 2013 
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ANNEX1 

 
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR LA 
CONTRACTACIÓ D’UN SERVEI DE RECOL·LOCACIÓ EXTERN PER 

UNA EMPRESA DEGUDAMENT AUTORITZADA 
 

EXPEDIENT NÚM. 1306OB05 
 
 
 
1. OBJECTE DEL PLEC 

L’article 51.10 de l’ET estableix expressament que l’empresa que porti a terme un 
acomiadament col·lectiu que afecti a més de 50 treballadors haurà d’oferir als 
treballadors afectats un pla de recol·locació externa a través d’empreses de 
recol·locació autoritzades. Aquest pla dissenyat per un període mínim de 6 mesos 
haurà d’incloure mesures de formació i orientació professional, atenció personalitzada i 
cerca activa de feina. 
 

Amb aquest procés es pretén acompanyar, assessorar i recolzar a les persones 
afectades per la desvinculació dels seus llocs de treball, per tal de reduir l’impacte i 
proporcionar l’adequada orientació professional i suport necessari que faciliti la seva 
reincorporació laboral. 
 

L'objecte del present Plec de Prescripcions Tècniques és el de definir les condicions i 
bases tècniques particulars que hauran de regir la contractació del Pla de recol·locació 
externa pel personal afectat pel procediment d’acomiadament col·lectiu d’acord amb 
l’establert a l'article 51.10 ET. 
 
 
2. ABAST 

Aquest plec contemplarà el pla de recol·locació externa i haurà d’incloure mesures de 
formació i orientació professional, atenció personalitzada i cerca activa de feina per a 
tots/es els treballadors/es afectats per l’expedient de regulació d’ocupació i que vulguin 
adherir-se al mateix i tindrà una durada mínima de 6 mesos. El nombre total de 
persones que poden seguir el programa serà d'un màxim de 312. 
 
 
3. TREBALLS A REALITZAR 

En aquest apartat es descriuen les diferents activitats que es consideren necessàries 
per complir els objectius de la present contractació i que s’haurien de canalitzar 
mitjançant les següents fases: 
 
PRESENTACIÓ DEL PLA DE RECOL·LOCACIÓ 

Un cop definits el termes del pla de recol·locació, s’haurà de presentar el projecte als 
diferents col·lectius mitjançant les reunions informatives que siguin necessàries: 
 

1.- A la Direcció de l’Empresa 

2.- Al Comitè d’empresa/seccions sindicals per explicar i aclarir dubtes del 
mateix. 
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3.- Al col·lectiu de treballadors/es afectats/des:  Comunicació del pla i dels punts 
bàsics del mateix.  Avantatges i serveis que se’ls ofereix. Resolució dels dubtes 
i  agendar amb cadascun/a dels assistents una sessió d’acollida de caràcter 
individual per poder començar el procés.  

 
 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA  

El programa global tindrà una durada mínima de 6 mesos en total i inclourà sessions 
d’anàlisi, orientació professional i aprenentatge mitjançant seminaris i tallers col·lectius i 
sessions individuals, així com activitats de recerca activa de feina. L’objectiu és 
detectar i reforçar les àrees de millora dels candidat/tes davant la recerca d’un lloc de 
treball, consolidar els coneixement i habilitats apreses i permetre fer un seguiment més 
exhaustiu de cada persona en la recerca activa de feina. 

 
El projecte tindrà les següents fases: 

 
1.- FASE D’AUTOCONEIXEMENT I ORIENTACIÓ PROFESSIONAL: 

 
1.A.- Sessió inicial de diagnòstic   

Realitzar una sessió d’acollida individual amb els treballadors/es afectats/des que hagin 
acceptat seguir el pla de recol·locació ofertat i amb aquells que encara no ho tinguin 
clar. L’objectiu és aconseguir una primera aproximació al seu perfil professional, les 
seves necessitats i expectatives i posar-los davant de la realitat del mercat laboral, 
proporcionant-li feedback de la seva ocupabilitat. 

Posar-los en contacte amb la plataforma online de la que disposi la empresa per tal 
d’anar-se familiaritzant amb la mateixa. 
 
 Durada mínima: 2 hores.  
 Característiques: Sessió individual  

 
1.B.- Balanç Professional: Taller d’anàlisi i reorientació professional/personal  

L’objecte del seminari és tant, analitzar l’objectiu professional de cadascú, com valorar 
la recerca d’oportunitats, i la seva implementació en la recerca de feina i assimilar la 
realitat del mercat, i com  enfrontar-se i  gestionar aquesta situació de transició que 
estan vivint. 
 
 Durada mínima: 8 hores.  
 Característiques: Sessió grupal (10 persones màxim)   
 Producte: CV actualitzat. 

 
1.C.- Decisió de l’itinerari. Concretar l’orientació professional i el projecte personal 
que cada treballador/a ha decidit escollir: Recerca de Feina vs Emprenedoria o Creació 
de negoci. 
 Durada mínima: 1 hora. 
 Característiques: Sessió individual. 

 
 
2.- FASE DE FORMACIÓ I COACHING INDIVIDUAL 

En aquesta fase es distingeix entre els treballadors/es que han escollit optar per un 
projecte de recerca de feina i els que han optat per un projecte d’emprenedoria. 
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2.A.- Recerca de feina 

L’objectiu d’aquest itinerari és conduir als treballadors/es a través d’un procés 
sistemàtic per aconseguir un lloc de feina d’acord amb les seves capacitats i nivell 
d’experiència.  
 

S’haurà de realitzar el següent programa: 
 

I. Formació Presencial 

Impartició de diferents tallers d’ampliació i reforç específics de recerca d’ocupació. 
Pretén donar a conèixer les diferents eines per la recerca de feina fins a preparar com 
afrontar els processos de selecció  amb èxit. 
 

Els seminaris/tallers que s’hauran d’impartir haurien de cobrir com a mínim els 
següents aspectes: 
 

1. Eines de comunicació i cv 
2. Entrevista de selecció 
3. Xarxes de contactes. 
4. Candidatures espontània. 
5. Test psicotècnics.  
6. El contracte de treball. 
7. Networking a Internet: Web 2.0 xarxes socials. 

 
 Durada mínima: 18 hores.  
 Característiques: Sessions grupals (10-12 persones màxim)   

 
 

II. Coaching: Sessions Individuals  

Reforçar els coneixements i habilitats apresos, així com problemàtiques detectades. 

Es realitzaran dues sessions individuals, la primera a la meitat de desenvolupament 
dels tallers i  la segona al finalitzar l’últim taller.  
 

 

 

 
 

2.B.- Emprenedoria / Creació de negoci 

L’objectiu d’aquest itinerari és que el treballador/a posi en marxa un projecte 
empresarial de qualitat, amb sentit de futur oferint orientació i assessorament en el 
procés de creació de negoci o autocupació i ajudant activament en l’elaboració del pla 
de negoci i en la seva posada en marxa. 
 

S’haurà de realitzar el següent programa: 

Núm. mínim de 
sessions Individuals 

Núm. mínim 
d’hores per sessió

2 2 
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I. Sessions Individuals  

L’objectiu de les mateixes és donar suport i orientació per a madurar la idea del 
projecte. 

Número: 3 sessions. 

Durada per sessió: 1,5 hores.  

 

Seguiment de les actuacions i consolidació del projecte a realitzar, dubtes, imprevistos, 
etc. 

Realitzar càpsules formatives que ajudin a respondre a les preguntes més freqüents a 
l’hora de crear una empresa, com poden ser: Fiscalitat per a noves empreses, Com fer 
el pla financer?, Aplica la creativitat a la teva idea de negoci, etc. Facilitar recursos per 
resoldre dubtes de tipus jurídics, de recerca de finançament, d’oportunitats de negoci, 
etc., mitjançant diferents guies o documentació que faciliti la seva comprensió i 
aplicabilitat.  
 
 

II. Tallers/seminaris  

L’objectiu principal és donar les bases al treballador/a de com establir el seu propi 
negoci/empresa i la formació necessària per crear un Pla d’empresa: De la Idea al 
Projecte. 
 

Els seminaris/tallers que s’hauran d’impartir haurien de cobrir com a mínim els 
següents aspectes: 

 Sensibilització a l’emprenedoria: iniciativa emprenedora, empreses, 
capital humà, ocupació. 

 Esbrinar com les idees es transformen en empreses viables.  
 Quines opcions i recursos tenen les persones emprenedores per crear la 

seva empresa. 
 Cóm realitzar el pla d’empresa.  
 Formes jurídiques i tràmits: La llicència d’activitat, Marques i noms 

comercials, Enquadrament a la Seguretat Social, etc.  
 Màrqueting: Estratègia de punt de venda, El Benchmarking, Com fer-nos 

conèixer amb pocs recursos, etc. 
 Pla d’empresa: Errors més habituals a la vida de la persona 

emprenedora, Dades econòmiques que tota persona emprenedora  ha 
de conèixer de la seva empresa, Com fer el pla econòmic-financer. 
Itineraris a realitzar, en funció del projecte. 

 Fiscalitat: La tributació de beneficis de l’empresa: IRPF, impost de 
societats, etc. 

 Finançament: Capitalització de l’atur, Subvenció a la promoció de 
l’ocupació autònoma, Resum de finançament i principals subvencions 
per a la creació d’empreses, etc. 

 Gestió de l’empresa: Factors crítics: Anàlisi DAFO les cinc forces de 
Porter o la cadena de valor,etc... 

 Local i ubicació: factors clau de la presa de decisió. La llicencia 
d’activitats i altres normatives.   

 
Durada mínima: 14 hores.  

Característiques: Sessions grupals (10-12 persones màxim). 
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3.- FASE D’ACTIVACIÓ I PRODUCTIVITAT  

 

Amb l’objectiu d’augmentar la productivitat  i eficiència a l’hora de cercar una nova 
alternativa professional es crearan grups de treball on cada participant haurà de 
dissenyar com si d’un projecte d’empresa es tractés, una estratègia efectiva per tal 
d’accedir al seu mercat diana, definint: objectius, accions, fites, temporalització, 
indicadors de mesura de l’efectivitat. El seguiment i reforç es farà mitjançant el propi 
grup o equip de treball,  això permetrà compartir xarxes de contactes i sinèrgies. 

Les reunions seran grupals i amb caràcter quinzenal d’una durada de 2 hores, on es 
revisaran els indicadors del projecte de  recerca de cadascun i on es debatran els 
aspectes relacionats amb el mateix.  
 
 Sessions: Un mínim de 6 sessions. 
 Durada mínima: 2 hores per sessió.  
 Temporalització mínima: cada 15 dies.  
 Característiques: Sessions grupals, màxim 10 persones.  

 

En el cas de detectar mancances s’hauran de tornar a realitzar seminaris específics per 
solventar el problema, via on line o presencials. 
 
 
4.- FASE DE PROSPECCIÓ I INTERMEDIACIÓ D’OFERTES  

 

L'empresa adjudicatària haurà d'oferir un servei de prospecció i intermediació d'ofertes 
amb el mercat de treball, amb I'objectiu de detectar ofertes i oportunitats que s’ajustin 
amb les competències i motivacions dels treballadors i perquè la seva transferibilitat 
sigui més àgil: 

 
 Selecció d'empreses, detectant aquelles amb possibilitat de generar ocupació i 

que les necessitats s'ajustin als seus perfils professionals. 
 Bases de dades on es puguin registrar els perfils i les empreses per tal 

d'agilitzar les recerques. 
 Recollida d'informació de la premsa diària especialitzada, borsa de treball, 

publicacions sectorials, econòmica entre d'altres. 
 Mercat ocult: localitzar vacants al mercat a empreses amb capacitat de 

contractació, candidatures espontànies, networking ... 
 Contactes telefònics o entrevistes davant el potencial empleador per presentar i 

posar en valor les candidatures. 
 Seguiment i intermediació en la viabilitat dels plans d'empresa realitzats pels 

emprenedors. 
 

La dedicació a aquest bloc serà: 

Aquest servei s’oferirà durant tot el procés posant a disposició dels participants espais i 
sales per I'atenció personalitzada, per la utilització dels diferents recursos, en condició 
d'accés lliure en jornades de matí o tarda. 
 

Es facilitarà la relació de contactes i accions realitzades en les sessions de reporting 
del projecte.  
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SEGUIMENT DEL PLA DE RECOL·LOCACIÓ: 

 

Per assegurar l’òptima gestió del pla de recol·locació, l’adjudicatari es compromet a: 
 
 Assegurar el mateix nivell de serveis a totes les persones adherides al pla de 

recol·locació independentment del seu perfil, ubicació o tipologia d’itinerari. 
 Fer un seguiment de la qualitat dels compromisos assolits i realitzar les 

modificacions metodològiques o d’altres aspectes del projecte per tal 
d’aconseguir els resultats esperats. 

 Informar amb caràcter mensual sobre la situació dels treballadors/es afectats 
pel pla de recol·locació. En aquest sentit, l’adjudicatari haurà de presentar 
mensualment els Informes de seguiment i gestió de l’activitat, tant quantitatius 
com qualitatius següents: 

 
o Quantitatives de prospecció: N. de contactes i visites realitzades 

amb l’entorn d’empreses, n. de llocs prospectats, n. d’ofertes de 
treball vàlides , n. de candidats presentats. 

o Qualitatives de prospecció: Resultats i acceptació dels perfils, 
jaciments d’ocupació identificats, necessitats formatives identificades 
i solucions proposades. 

o Quantitatives de consultoria: Dades estadístiques de la situació 
dels treballadors/es actius, recol·locats, en formació, etc... Nivell de 
satisfacció del servei als candidats. 

o Qualitatives de consultoria: Situació individual de cada 
treballador/a i qualsevol incidència que es pugui produir. 

 
Es mantindrà la confidencialitat sobre les que dades que el candidat no desitgi 
transmetre a la comissió de seguiment, sens perjudici de les dades 
estadístiques. 

 
 Es crearà una comissió de Seguiment que romandrà constituïda fins la 

finalització del pla de recol·locació contractat, es reunirà amb una periodicitat 
mínima mensual i estarà formada per: 

o Representants de l’Empresa 
o Representants dels treballadors (1 membre per sindicat amb 

representació al comitè d’empresa o delegats de personal) 
o Consultors/es de l’empresa adjudicatària 

 
 

4.- OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI 

 
4.1.- Obligacions de Caràcter General 

 L’adjudicatari haurà de mantenir la més estricta confidencialitat en el 
desenvolupament dels treballs objecte del contracte, podent només posar-se en 
contacte amb els responsables de la CCMA que específicament li siguin 
autoritzats.  

 
 L’adjudicatari posarà a disposició d’aquest contracte el personal tècnic 

necessari per garantir el compliment de les actuacions detallades en aquest 
plec de prescripcions tècniques en el temps, forma i qualitat indicades. 
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 L’adjudicatari haurà de vetllar pels interessos de la CCMA i garantir 
l'homogeneïtat, qualitat i  fiabilitat de la informació en relació als treballs 
efectuats. 

 
 Els treballs hauran de desenvolupar-se complint estrictament amb aquella 

normativa i reglamentació que se li apliqui en cada moment. L’adjudicatari ha de 
conèixer la normativa d’aplicació i a disposar d’un mitja d’informació que 
garanteixi el coneixement continu de qualsevol nova reglamentació que pugui 
ser d’aplicació. 

 
 L’adjudicatari haurà d'adaptar la informació generada a les necessitats 

particulars de la CCMA, la qual cosa inclou, tant informació en paper com en 
format digital.  

 
 L’adjudicatari assumirà tots els costos que es derivin dels treballs que aquesta 

contractació impliqui, tals com despeses de desplaçament, pernoctació, 
fotocopies, impresos, mitjans digitals, etc. 

 
 El Cap de projecte haurà de disposar d’un número de telèfon mòbil i un correu 

electrònic per rebre les comunicacions per part de la CCMA. 
 
 

4.2.- Equip humà 

Equip del projecte 

 Cap de Projecte 

Professional llicenciat amb una experiència mínima de 5 anys en l’orientació, 
intermediació i en l’execució de projectes. És el responsable d’establir les 
directrius del projecte, dirigir i coordinar l’equip necessari per al procés, 
supervisar el correcte desenvolupament del programa i de presentar els 
informes de seguiment a la comissió. Així mateix, serà l’interlocutor amb la 
CCMA. 

 
 Consultors Sèniors 

Professionals llicenciats superiors amb una experiència mínima de 3 anys en 
l’orientació i intermediació laboral.  Són els responsable de l’acollida i 
recolzament dels treballadors/es, aplicant la metodologia en tècniques de 
recerca de feina i/o de creació de pla de negoci i dotant als treballadors/es de 
les eines necessàries per a la seva reincorporació al mercat laboral.  

 
 Prospectors experts en el mercat de treball 

Professionals llicenciats amb una experiència mínima de d’1 any en l’orientació i 
intermediació laboral. Són els responsables de mantenir el contacte permanent 
amb empreses i consultories, de conèixer la situació actual del món laboral i de 
la creació/destrucció de llocs de feina i de localitzar ofertes de vacants 
adequades als perfils i preseleccionar dels perfils més adients realitzant la 
intermediació amb responsables de les empreses. 

 

L’esmentat Equip Tècnic funcionarà amb el suport d’una organització auxiliar suficient 
per dur a terme els treballs contractats. 

Cada licitador presentarà en la seva proposta la relació nominal, amb els corresponents 
“Currículum vitae” dels membres que formen l’equip per a realitzar els treballs i 
l’especialització de cada component de l’Equip Tècnic.  
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L’empresa mitjançant el responsable del projecte acceptarà el personal que pot formar 
part del present contracte segons els currículums presentats. L’empresa pot demanar 
el canvi de cap del projecte i de tècnics quan segons els seus criteris consideri que el 
seu perfil o el desenvolupament de les seves tasques no estigui d’acord amb els criteris 
de qualitat, eficiència i implicació que considera necessari l’empresa. Davant d’aquesta 
petició l’adjudicatari haurà de realitzar el canvi de persona per una altra en el temps 
màxim de 15 dies. Qualsevol canvi en la composició de l’equip humà haurà de 
sotmetre’s a la conformitat de l’empresa, sense la qual no podrà produir-se. 
 
 
4.3.- Mitjans tècnics i materials 

 Accés a les oficines i espai per la realització de: 
o Seminaris grupals 
o Entrevistes individuals. 
o Recerca de feina grupal. 
 

 Material: Fotocopiadora, Pc, Internet, fax, etc. 
 
 L’empresa adjudicatària ha de disposar d’una plataforma online (intranet) que 

ha de propiciar o servir per: 
o Donar suport i facilitar el seguiment individualitzat dels candidats/es del 

programa.  
o Permetre que l’usuari prengui consciencia de la feina realitzada i de la 

seva evolució.  
o Ajudar-li a explorar les seves opcions, definir els seus objectius i conduir 

la recerca d’ocupació. 
o Donar-li accessibilitat al desenvolupament de programes formatius a 

distancia 
o Repositori de documentació 
o Via de comunicació amb els consultors assignats. 
 

 A més d’aquests aspectes caldrà posar a disposició dels treballadors/es una 
infraestructura que li faciliti la recerca de feina, mitjançant: 

o Manuals de Reorientació professional 
o Bateria de proves psicotècniques: aptituds, interessos, competències, 

etc... 
o Directoris i llistats de les principals consultories de selecció 
o Llibres de consulta, diaris i revistes de diversos sectors, 
o Accés a la intranet de l’empresa adjudicatària amb accés a cercadors 

d’ocupació, connexió a pagines web de consultories de recerca de 
professionals i amb recursos complementaris: programes formatius, 
BBDD, ofertes de feina, Informació d’activitats internes, models d’escrits, 
cartes de presentació, i documentació per a la captació de possibles 
oportunitats de feines,etc..... 

 
 
4.4.- Ús del català 

 L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb la 
CCMA derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, 
l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, 
almenys, el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de 
comunicacions de caràcter general que es derivin de l’execució de les 
prestacions objecte del contracte. 
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 L’empresa contractista ha de lliurar els treballs objecte d’aquest contracte, 
almenys, en català. Específicament, l’empresa contractista ha de redactar en 
llengua catalana la documentació del projecte i documentació tècnica annexa, 
tant en paper com en suport digital, que s’obtingui com a resultat de la 
realització dels treballs d’assistència segons les determinacions del clausulat 
específic del plec de prescripcions tècniques particulars. En aquest sentit, tota 
la documentació del projecte haurà de ser proporcionada en català. En el cas 
de la plataforma online es requereix que la documentació de suport (manual 
dels seminaris, tallers,...) sigui en català, no sent necessari que tot el software 
sigui en català. 

 
 Així mateix, l’empresa contractista assumeix l’obligació de destinar a l’execució 

del contracte els mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es 
podran realitzar les prestacions objecte del servei en català. A aquest efecte, 
l’empresa adjudicatària haurà d’adoptar les mesures de formació dels seu 
personal necessàries per garantir que el personal que, si escau, pugui 
relacionar-se amb el públic, tingui un coneixement suficient de la llengua 
catalana per desenvolupar les tasques d’atenció, informació i comunicació de 
manera fluida i adequada. 

 
 En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, 

queden subjectes, en l’execució del contracte, a les obligacions derivades de la 
Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la 
desenvolupen. En l’àmbit territorial de la Vall d’Aran, les empreses contractistes 
i, si escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar l’aranès d’acord amb la 
Llei 16/1990, de 13 de juliol, sobre el règim especial de la Vall d’Aran i amb la 
normativa pròpia del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi. 

 
 

4.5.- Protecció de dades 

L’empresa adjudicatària es compromet a adoptar i implementar les mesures de 
seguretat a que es refereix l’article 9 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de 
protecció de dades de caràcter personal i en particular, les corresponents al nivell bàsic 
que son les establertes en el Reial Decret 994/1999 de 11 de juny. 
 
 
5.- APORTACIONS DE VALOR AFEGIT 

S’entén que les condicions i normes fixades en aquest Plec de prescripcions tècniques 
són les mínimes exigibles a criteri de l’empresa, per la qual cosa es consideraran 
positivament les propostes encaminades a ampliar i/o millorar la qualitat dels treballs 
realitzats. 
 
 
6.- PRESSUPOST I TERMINI D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

El valor estimat de la licitació pel pla de recol·locació és de 234.000 euros, IVA no 
inclòs. El preu unitari màxim per pla de recol·locació individual és de 600 euros per 
participant. 

 

El cost total del projecte dependrà dels treballadors que realitzin el pla de recol·locació i 
les fases que segueixin. El nombre màxim de persones que poden acollir-se al pla serà 
de 312. 
 



23  

Els serveis contractats seran pel temps necessari fins a la integració al nou lloc de 
treball o a la nova activitat a la qual es dediqui el treballador/a, amb una durada mínima 
de 6 mesos. 

 

Garantia  

Si un treballador/a accedeix a un lloc de treball abans de finalitzar el període contractat 
i requereix de nou un servei de recol·locació abans d’un any des de la seva 
incorporació a aquest lloc de treball, la persona es reincorporarà al programa pel temps 
que no hagi esgotat en el primer procés de recol·locació. 

 

 

 

 

 

Barcelona, juny de 2013 
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ANNEX 2  

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 
El Sr./Sra. ..........................................................................., com a ................................. 
de la societat ...................................................................................., domiciliada a la 
ciutat de .............................................................................................................., carrer 
..........................................................................., núm. ......................... codi postal 
............................, amb NIF ...................................., telèfon ............................................, 
fax .................................................................................................., adreça electrònica 
.........................................................................., 
 

DECLARA 

Que la societat a la qual representa no incorre en cap de les causes de prohibició de 
contractar establertes en l’article 60 del TRLCSP. Així mateix manifesta, en atenció a 
l’article 146.1.c) del TRLCSP, que la societat es troba al corrent del compliment de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents. 
 
I per tal que així consti davant de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, a 
l’efecte de prendre part en la concurrència pública d’ofertes núm.  1306OB05 
“CONTRACTACIÓ D’UN SERVEI DE RECOL·LOCACIÓ EXTERN PER UNA 
EMPRESA DEGUDAMENT AUTORITZADA”, signa la present declaració. 

 

A .................................................., el......... de ....................................... de 2013 

 

(signatura) 
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ANNEX 3 

 
MODEL D’OFERTA ECONÒMICA 
 
 
El Sr./Sra. ........................................................................................................, com a 
................................ de la societat ..................................................................................., 
domiciliada a la ciutat de ............................................................., carrer 
.............................................................., núm. .................................., codi postal 
........................................ amb NIF .................................................................., telèfon 
.............................................., fax .................................................., adreça electrònica 
................................................................................, assabentat/da de les condicions i 
requisits per concórrer a la concurrència pública d’ofertes núm. 1306OB05  
“CONTRACTACIÓ D’UN SERVEI DE RECOL·LOCACIÓ EXTERN PER UNA 
EMPRESA DEGUDAMENT AUTORITZADA”, manifesta que es troba en situació 
d’acudir com a licitador en l’esmentada concurrència d’ofertes. 
 
Amb aquesta finalitat es compromet, en nom de la societat que representa a prendre, al 
seu càrrec l’execució de l’esmentat servei amb estricta subjecció als requisits i 
condicions que hi figuren, per un preu unitari per pla de recol·locació individual per 
participant de: 
 
 

Preu unitari oferta 
Preu unitari màxim 

de licitació 

.............. € 600 € 

 

A .................................................., el......... de ....................................... de 2013 

 

Signatura 
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