PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI D’ORGANITZACIÓ I REALITZACIÓ DE LES ESTADES I CURSOS
DE LLENGUA ANGLESA A CATALUNYA, GRAN BRETANYA , IRLANDA,
CANADÀ I ALS ESTATS UNITS PER LA FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA
PER A L’ENSENYAMENT DE L’IDIOMA ANGLÈS I L’EDUCACIÓ EN
ANGLÈS
1OBJECTE DEL CONTRACTE
Servei consistent en l’organització i realització d’estades i cursos de llengua
anglesa a Catalunya, la Gran Bretanya , Irlanda, Canadà i als Estats Units,
durant els mesos de juliol a agost, per a alumnes del segon cicle d’educació
secundària i d’ensenyaments postobligatoris seleccionats per la Fundació
Privada Catalana per a l’Ensenyament de l’Idioma Anglès i l’Educació en
Anglès mitjançant el Fons especial Joan Riera i Gubau.
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CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI

2.1 COST MÀXIM DE LICITACIÓ
L’import màxim de licitació per aquesta contractació és de 150.000 euros
(145.000 € + 5.000 € L’IVA segons els diferents tipus de l’impost, d’acord amb
el règim especial per a agències de viatges -R.E.A.V.- que és aplicable a
aquest tipus de contractes des de l’1 de gener de 2015.
2.2 PERÍODE I DURADA DE LES ESTADES
El període de les estades serà dins els mesos de juliol i agost de 2022.
La durada serà de:
Dues setmanes per a alumnes de segon cicle d’ESO (14-16 anys)
Tres o quatre setmanes per a alumnes de batxillerat i cicles formatius
(16-18 anys)
2.3 PAÏSOS DE DESTINACIÓ I TIPUS D’ESTADA
Les destinacions per a becats de segon cicle d’ESO hauran de ser a Catalunya,
la Gran Bretanya i Irlanda en allotjament tipus campament d’estiu o equivalent,
família o residència.
Les destinacions per a becats de batxillerat i cicles formatius hauran de ser al
Canadà, els Estats Units, Gran Bretanya i Irlanda, en allotjament tipus família,
residència o també a Catalunya en campament d’estiu o equivalent.
El mínim d’estades ofertes a l’estranger ha de ser del 70%.
2.4 REPARTIMENT DE LES ESTADES SEGONS L’ALUMNAT
El 60% de les estades ha de ser per a alumnes de segon cicle d’ESO i el 40%
restant per a alumnes de batxillerat i cicles formatius. Amb possibilitat de variar
aquests percentatges fins a un 5% per ajustar-los al màxim nombre d’estades.
2.5 CONCEPTES QUE HAN D’INCLOURE’S EN LA PROPOSTA
Les propostes d’estades hauran de contenir, com a mínim, els següents
conceptes:
a) Cost individualitzat de cada estada (preus unitaris per a cada
destinació).

b) Les propostes de quatre setmanes per alumnes de batxillerat i cicles
formatius han de contenir necessàriament estades als EEUU o el
Canadà.
c) Cost de l’allotjament de l’alumne en pensió completa
d) Viatge d’anada i tornada
e) Curs de llengua anglesa d’un mínim de 15 hores setmanals
en les
destinacions a Catalunya, la Gran Bretanya i Irlanda i de 10 hores en les
destinacions als Estats Units i el Canadà.
f) Assegurances preceptives (viatge, accident i malaltia, responsabilitat
civil...)
g) Acompanyament de monitors
h) Llibres de text i altre material educatiu necessari
i) Activitats de lleure gratuïtes al país de destí
j) Un mínim de dues excursions gratuïtes, una de mig dia i una de dia
sencer, per setmana en les destinacions de tres i quatre setmanes.
2.6 CONDICIONS DEL SERVEI
La proposta d’estades que es lliuri a la Fundació haurà de respondre a les
següents condicions :
a) Es valorarà la màxima dispersió possible dels alumnes amb les
destinacions i el menor nombre d’alumnes catalans o espanyols en les
aules, per tal de garantir la utilització de l’idioma per part dels becats.
b) Els becats han de ser assistits i han d’anar acompanyats de monitors
durant els desplaçaments internacionals, en el país de destinació i en les
activitats de lleure, indicant si cal la qualificació com a monitors titulats
d’aquest personal responsable.
c) En les estades en família pot haver-hi, a càrrec de la mateixa família,
més d’un alumne becat per la Fundació.
d) Si la destinació requereix l’ús del transport urbà, aquest serà gratuït i es
facilitaran els corresponents bitllets.
e) S’ha de presentar i complir una proposta d’activitats de lleure o
excursions, gratuïtes per als becats i fora de les hores lectives, en el
país de destí.
f) Es farà un examen inicial per a determinar el nivell dels alumnes
participants i un de final, amb indicació de l’aprofitament de l’alumne, el
resultat del qual haurà de ser identificat en un certificat o diploma que es
lliurarà a l’alumne.
g) Les instal·lacions on es realitzin les activitats lectives hauran de ser
adequades per a aquesta finalitat.
h) El professorat que imparteixi les classes haurà de ser nadiu.
i) Es facilitarà als alumnes, amb la major antelació, el material informatiu
necessari i totes les indicacions sobre la destinació, el vol, la família o
residència de destinació.
j) S’hauran d’atendre les possibles necessitats especials d’alumnes que
presentin alguna discapacitat física o sensorial.
k) El responsable del servei haurà d’identificar un responsable del
programa amb qui pugui contactar de manera permanent la Fundació,
com també les famílies i els becats majors d’edat.
l) La documentació informativa o formularis que es lliurin als becats haurà
de ser en llengua catalana.

m) Es realitzaran les reunions informatives que siguin necessàries ,
dirigides als pares i als becats, en un espai de Santa Coloma de Farners
a decidir per la Fundació.
3MESURES COVID
Els licitadors hauran d’acreditar l’aplicació de les mesures que les normatives
dels països de destinació fixen en relació a la prevenció i resposta davant el
COVID19.
4MODIFICACIÓ DE PLACES
Raons de força major i interès públic , motivades per l’evolució del COVID19
poden fer necessari la modificació de les destinacions i del programa i activitats
d’excursions proposades en l’oferta. S’acceptarà com a modificació no
substancial del contracte el canvi de les destinacions, d’acord amb allò que el
licitador ha indicat en la seva oferta o, en el supòsit que no hagin estat
indicades en l’oferta , es formulin i siguin acceptades per la Fundació.
5AMPLIACIÓ I REDISTRIBUCIÓ DE PLACES
Amb l’aplicació de les bases actualment vigents la Fundació atorga algunes
beques en percentatges inferiors al 100%. L’import no subvencionat per la beca
l’aporten les famílies mitjançant el pagament directe a l’empresa responsable
del servei.
La Fundació destinarà el total de l’import assenyalat en el punt 2.1 a beques,
per tant, el responsable del servei farà una proposta d’ampliació de places en
aplicació del diferencial resultant una vegada restat de l’import màxim que
destina la Fundació l’import que paguin les famílies no beneficiàries d’una beca
del 100%.
En els processos d’adjudicació de les beques també sobrevenen renúncies
dels primer beneficiaris. L’adjudicatari del servei haurà d’atendre les
modificacions derivades d’aquestes renúncies.
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CANCEL·LACIONS

Les propostes del servei hauran d’indicar les condicions aplicables en supòsits
de cancel·lació de l’estada atribuïble als becats i l’assumpció o no d’aquest cost
per part del responsable del servei.
7RESENTACIÓ DE LES PROPOSTES
Les propostes s’hauran de presentar fins el quinzè dia natural, comptat a partir
de la publicació d’aquest plec de clàusules en el perfil del contractant de la
Fundació, en la següent adreça:
Fundació Privada Catalana per a l’Ensenyament de l’Idioma Anglès i l’Educació
en Anglès
c/ Sant Sebastià,83,baixos
17430 Santa Coloma de Farners
Per a més informació podeu dirigir-vos a la Fundació de dilluns a divendres de
16 h a 20 h mitjançant el telèfon 972 87 75 71o mitjançant un correu electrònic
a info@fundaciorieragubau.cat

