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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DE 

L’ELABORACIÓ DELS MATERIALS, DISSENY, PLANIFICACIÓ, 

ORGANITZACIÓ I IMPLEMENTACIÓ DE TALLERS FORMATIUS EN 

L’ÀMBIT DEL CREIXEMENT EMPRESARIAL PER A EMPRESES DELS 

SECTORS COMERÇ, INDUSTRIA I TURISME, PER DONAR SUPORT AL 

PROJECTE “SUPORT A LA CONTINUÏTAT EMPRESARIAL MITJANÇANT 

EL CREIXEMENT: REEMPRESA 2020”. 

 

Expedient núm. F7/2021 

 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE 

 

L’objecte del contracte consisteix en l’elaboració dels materials, disseny, planificació, 

organització i implementació de tallers formatius en l’àmbit del creixement empresarial 

per a empreses dels sectors comerç, industria i turisme, per donar suport al projecte 

“Suport a la Continuïtat Empresarial mitjançant el Creixement: Reempresa 2020”, de la 

Fundació Cecot Innovació (a partir d’ara, la Fundació). 

El servei a executar es divideix en les següents parts: 

1. Disseny metodològic i formal de tallers de creixement sectorials: comerç, 

indústria i turisme. Planificació, organització i implementació. 

2. Elaboració dels materials. 

3. Captació de participants. 

4. Impartició dels tallers. 

 

Aquest servei ha de potenciar el desenvolupament i creixement empresarial de cada 

participant en les àrees temàtiques objecte dels tallers. 

 

L’objectiu d’aquests tallers és contribuir a que els participants adquireixin les 

competències necessàries per assolir aquest desenvolupament i creixement empresarial i 

fomentar la seva implementació a l’empresa on desenvolupen la seva activitat. 
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1.1. Disseny metodològic i formal de tallers de creixement sectorials: comerç, 

indústria i turisme. 

 

El servei inclou el disseny metodològic i formal d’un mínim de 30 tallers formatius en 

l’àmbit del creixement empresarial per a empreses dels sectors del comerç, indústria i 

turisme. S’haurà d’incloure la planificació, organització i implementació de tots els tallers 

que s’ofereixin. 

 

Els tallers hauran de ser d’un mínim de 10 hores de duració, cadascun d’ells en l’àmbit 

del creixement empresarial per a empreses dels sectors comerç, industria i turisme. 

 

En total, els tallers han d’oferir un mínim de 300 hores de formació per almenys 300 

empreses dels sectors indicats. 

 

Les àrees temàtiques dels tallers seran: 

 

o Estratègia empresarial i cadena de valor. 

o Diversificació de l’activitat. 

o Models de negoci. 

o Digitalització. 

o Internacionalització. 

 

L’empresa seleccionada haurà d’elaborar un pla formatiu que tracti aquests àrees 

temàtiques, i que fomenti una visió integral i interrelacionada de totes elles. 

 

1.2.  Elaboració dels materials. 

 

L’empresa seleccionada haurà d’elaborar tots els materials necessaris per a la impartició, 

seguiment i aprofitament dels tallers per part de les empreses / usuaris participants. 

 

Els materials hauran de ser en suport paper o digital (pdf, vídeos, podcast), i es 

subministrarà a cada participant una còpia dels mateixos. 
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Els materials i continguts que es generin pels tallers hauran de facilitar el 

desenvolupament dels tallers i la posterior implantació de la formació rebuda pels 

participants a les seves empreses. 

 

En tots els materials, s’haurà de fer constar el logo de “Reempresa”, el nom del taller i la 

menció “Suport a la Continuïtat Empresarial mitjançant el Creixement: Reempresa 

2020”. 

 

1.3.  Captació de participants 

 

L’empresa seleccionada s’encarregarà de la captació dels participants als tallers, que 

hauran de ser empreses o persones físiques interessades en la continuïtat empresarials en 

els sectors econòmics indicats. 

El nombre mínim d’empreses / usuaris participants haurà de ser de 300 empreses / usuaris. 

En cas que no s’assoleixi el nombre mínim d’empreses / usuaris participants, l’import a 

satisfer pels serveis prestats, es reduirà proporcionalment al nombre real i efectiu 

d’empreses / usuaris participants. 

 

1.4.  Impartició dels tallers 

 

El nombre mínim de tallers a organitzar haurà de ser de 30 tallers. 

A cada taller, es destinarà el nombre necessari de professors per a garantir la seva correcta 

impartició. 

 

2. ESPAIS. 

 

Els espais on es desenvolupin els tallers hauran de tenir les característiques tècniques 

necessàries pel correcte desenvolupament dels tallers, com superfície, il·luminació, 
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equipaments (ordinadors, projectors, connexió a internet), taules, cadires per a tots els 

assistents, així com els serveis accessoris i sanitaris necessaris. 

 

3. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 

L’empresa seleccionada designarà un responsable del contracte que serà la persona 

encarregada de coordinar i planificar el desenvolupament i calendari dels tallers amb la 

Fundació. 

 

4. PERSONAL ADSCRIT AL CONTRACTE. 

 

Per a poder dur a terme la prestació del servei, s’aportaran i destinaran al contracte els 

professionals necessaris amb les següents titulacions i experiència: 

 

a. Titulació universitària superior. 

b. Experiència mínima de 2 anys en aquest tipus de tallers o en la continuïtat 

empresarial. 

 

Totes aquestes titulacions i experiència hauran de ser acreditades amb títols, certificats o 

qualsevol altra document que permeti la seva verificació per part de la Fundació. 

 

La Fundació podrà  sol·licitar el canvi d’aquelles persones adscrites al servei, sempre que: 

a. No segueixin les normes de bones pràctiques professionals i de 

convivència. 

b. A criteri de la Fundació, de forma justificada, no es consideri apte per 

desenvolupar les tasques previstes en aquest plec de prescripcions 

tècniques. 
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En aquests casos l’empresa seleccionada proporcionarà personal provisional per a donar 

el servei fins que es pugui incorporar una nova persona de forma definitiva. En cap cas 

l’empresa seleccionada podrà deixar d’executar el servei. 

L’empresa seleccionada es farà càrrec i complirà, sota la seva exclusiva responsabilitat, 

les disposicions vigents en matèria de relacions laborals, seguretat social, prevenció de 

riscos laborals, i seguretat i salut laboral, així com qualsevol altra de caràcter particular o 

general que exigeixi la normativa vigent aplicable al personal que destini per al 

desenvolupament de l’objecte del present contracte 

 

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL. 

 

Els materials elaborats el seu disseny i contingut,  passaran a ser propietat de la Fundació 

a tots els efectes, pel que el participant seleccionat, els seus treballadors o col·laboradors, 

no podran utilitzar, distribuir, copiar, reproduir, publicitar, divulgar o cedir sota qualsevol 

títol o concepte, els referits materials i el seu disseny per qualsevol objecte, finalitat o 

mitjà, ja sigui en tot o en part. 

 

Totes les fotografies i filmacions en qualsevol suport que es facin en el marc d’aquest 

servei seran propietat de la Fundació. 

 

6. ASSEGURANÇA. 

L’empresa seleccionada haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil que 

doni cobertura al personal adscrit al contracte i als participants als tallers. 


