Plec de prescripcions tècniques del servei d’organització, coordinació i impartició de
dos programes d’immersió lingüística en llengua anglesa durant l’estiu del 2017 per
a alumnes de nivell no universitari de centres educatius sostinguts amb fons públics
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
El domini d’una segona o, fins i tot, una tercera llengua estrangeres s’ha convertit en
una prioritat en l’educació com a conseqüència del procés de globalització en què
vivim, alhora que es mostra com una de les principals mancances del nostre sistema
educatiu. La Unió Europea fixa el foment del plurilingüisme com un objectiu
irrenunciable per a la construcció d’un projecte europeu. (Article 12 de la LOMCE).
Amb l’objectiu de millorar la competència oral en llengua estrangera de professors i
alumnes, el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport ha transferit a les Comunitats
Autònomes fons del Programa de Cooperació Territorial per a l’Aprenentatge de
Llengües Estrangeres.
Entre les actuacions financiables en el marc d’aquest programa s’inclouen estades
formatives per a alumnes a l’estranger o accions relatives a immersió lingüística en
territori nacional.
Aquests dos programes tenen com a objectiu millorar la competència oral en
llengua estrangera dels alumnes de centres educatius sostinguts amb fons públics de
les Illes Balears. Les estades dels alumnes han de consistir en un curs intensiu.
Aquests programes són finançats pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i en
totes les actuacions de comunicació, convocatòria, publicitat, resolució i notificació
d’aquests programes, així com a tots els documents i materials que es reprodueixin i
utilitzin per a la difusió i publicitat d’aquests programes s’haurà de fer constar
expressament la menció “programa finançat pel Ministeri d’Educació, Cultura i
Esport” i hauran d’incorporar el logotip institucional del Ministeri d’Educació,
Cultura i Esport.
1. OBJECTE DEL CONTRACTE
Constitueix l’objecte del contracte el servei d’organització, coordinació i impartició
de dos programes d’immersió lingüística en llengua anglesa durant l’estiu del 2017
per a alumnes de centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
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LOT-PROGRAMA

IMPORT
LICITACIÓ

PREU
UNITARI
MÀXIM

DURADA I
HORES DE
FORMACIÓ

2.500 €
IVA inclòs

2 setmanes

LOT 1
125.000 €
Curs intensiu d’immersió en llengua IVA inclòs
anglesa a l’estranger, adreçat a alumnes
de primer curs de Batxillerat de centres
educatius sostinguts amb fons públics de
la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears

60
hores
lectives

LOT 2
90.450 €
Programa d’acompanyament escolar en IVA inclòs
llengua anglesa, dirigit a alumnes del
segon cicle d’Educació primària de
centres educatius sostinguts amb fons
públics de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears

450 € IVA 10
dies
inclòs,
lectius
(de
dilluns
a
divendres)
60
hores
lectives

2. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
LOT 1. Curs intensiu d’immersió en llengua anglesa a l’estranger adreçat a alumnes
de primer curs de Batxillerat de centres educatius sostinguts amb fons públics de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears
DURADA
El curs ha de ser intensiu i ha de tenir una durada de 2 setmanes, amb un total de
60 hores lectives.
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PERÍODE D’IMPARTICIÓ
Les activitats s’han de realitzar dins del període comprès entre l’1 de juliol i el 31
d’agost de 2017.
LLOC
El curs ha de tenir lloc en un espai que possibiliti la immersió lingüística al Regne
Unit i/o Irlanda.
L’empresa ha de fer arribar a la Conselleria d’Educació i Universitat una descripció
detallada de la localitat en què es desenvoluparà el programa, així com de l’entorn
geogràfic, social i cultural.
L’empresa adjudicatària ha d’informar als participants de l’adreça de l’allotjament i
dels números de telèfon de contacte tant aviat com sigui possible, amb una
antelació mínima de 10 dies naturals previs a la sortida.
IMPORT DE LICITACIÓ I PREU UNITARI MÀXIM
L’import que la Conselleria d’Educació i Universitat destinarà a la contractació dels
serveis descrits en aquest plec de prescripcions és d’un màxim 125.000 euros, IVA
inclòs, a raó de 2.500 euros per participant.
El preu ha d’incloure totes les despeses derivades dels cursos, les despeses del tutoracompanyant, el desplaçament d’anada i tornada des de Mallorca, Menorca i
Eivissa al lloc on es realitzarà el curs, les activitats complementàries amb els seus
desplaçaments, l’allotjament, la manutenció en règim de pensió completa, la
docència, el certificat d’assistència, els materials pedagògics, l’assegurança mèdica i
de responsabilitat civil, com també altres despeses i imposts, si s'escau.
TUTOR- ACOMPANYANT
El tutor-acompanyant acompanyarà els alumnes fins al seu destí, s’encarregarà de la
supervisió durant tota la seva estada i els acompanyarà en el vol de tornada.
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Concretament:
 El tutor-acompanyant es trobarà amb els alumnes i pares en un punt de trobada
de l'aeroport de sortida a Mallorca, Menorca i Eivissa.
 El tutor-acompanyant acompanyarà als participants durant el seu viatge fins al
destí, oferint una assistència total.
 A l'aeroport de destinació, els participants seran traslladats a l'escola on cada
participant serà recollit per la seva família amfitriona o acompanyat a la
residència.
 El primer dia de classes els tutors-acompanyants ensenyaran als estudiants com
arribar a l'escola i oferiran als estudiants un tour d'orientació.
 Durant tota l'estada, els tutors-acompanyants s'encarregaran de la supervisió i
benestar dels estudiants, així com de l'organització i/o supervisió de les
activitats.
VIATGE I DESPLAÇAMENTS
L’empresa ha de garantir que els viatges d’anada i tornada de Mallorca, Menorca i
Eivissa al país on s’han de realitzar els cursos es faran en avió amb un màxim d’una
escala. Si, per força major, aquesta condició no es complís, l’empresa hauria
d’informar immediatament als participants i a la Conselleria d’Educació i
Universitat.
En la resta de desplaçaments dins del país de realització del curs, els trajectes es
realitzaran en els mitjans de transport públics o privats que l’empresa adjudicatària
consideri que garanteixin les màximes condicions de seguretat i comoditats
possibles.
PERFIL I NOMBRE DE PARTICIPANTS
Alumnes de primer curs de Batxillerat de centres educatius sostinguts amb fons
públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Els participants s’han de distribuir en grups d’un màxim de 15 persones. Es valorarà
que els participants es distribueixin en grups encara més reduïts per afavorir l’ús
constant de la llengua anglesa.
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En cas que sigui necessari que els participants realitzin una prova de nivell, l’empresa
adjudicatària s’encarregarà de l’elaboració de la prova, de la seva realització i
correcció. La prova de nivell s’ha de dissenyar tenint en compte que el seu objectiu
és determinar el nivell de coneixement de la llengua anglesa dels participants i que
no forma part del procés de selecció.
SELECCIÓ DEL PARTICIPANTS
Els participants seran els alumnes de primer de Batxillerat designats per la Direcció
General de Formació Professional i Formació del Professorat.
És competència exclusiva de la Conselleria d’Educació i Universitat la determinació
final dels participants seleccionats, no seleccionats i candidats en llista de reserva.
La Conselleria comunicarà les dades dels participants després de la signatura del
contracte, i l’empresa adjudicatària s’encarregarà de contactar amb els pares, mares
o tutors tant per rebre informació d’interès (dietes especials, al·lèrgies, etc.) com per
facilitar detalls als participants sobre el viatge, l’estada i el curs.
PERFIL DELS PROFESSORS QUE IMPARTIRAN ELS CURSOS OBJECTE DEL
SERVEI
Les empreses han d’acreditar com a solvència tècnica la seva experiència en activitats
de formació similars a l’objecte del contracte per a un número de participants
similar.
Abans de la signatura del contracte, l’empresa que hagi resultat adjudicatària haurà
de presentar a la Direcció General de Formació Professional i Formació del
Professorat la documentació que acrediti:
 la titulació universitària (llicenciatura o diplomatura o grau) dels professors
que han d’impartir els cursos
 un mínim de dos anys d’experiència d’aquest professors en l’ensenyament de
l’anglès (mitjançant un certificat de l’entitat on han exercit l’ensenyament)
 que els professors són nadius d’un territori on la llengua oficial és l’anglès
L’empresa ha de comunicar a la Conselleria d’Educació i Universitat totes les
incidències que tinguin lloc durant el desenvolupament del programa al més aviat
possible.
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OBJECTIUS DEL CURS
El curs està orientat a reforçar la competència lingüística oral en llengua anglesa dels
alumnes de primer de Batxillerat de centres sostinguts amb fons públics de la
Comunitat de les Illes Balears.
CONTINGUTS FORMATIUS
Llengua anglesa oral de nivell A2, A2+, B1 i B1+ del MECR depenent del nivell i les
necessitats dels participants.
El curs ha d’incloure un programa d’activitats culturals complementàries com visites
a museus, poblacions, exposicions, etc. sense cap cost addicional.
SEGUIMENT DEL CURS I AVALUACIÓ
Amb la finalitat de garantir la qualitat tècnica i pedagògica de les activitats
formatives, l’entitat responsable dels cursos ha d’organitzar una reunió prèvia a
l’inici del programa amb els tècnics responsables de la Conselleria d’Educació i
Universitat per fixar tots els procediments de col·laboració i concretar diversos
aspectes del programa.
També s’han de dur a terme reunions periòdiques de coordinació i seguiment entre
els interlocutors de la Conselleria i el coordinador designat per l’empresa
adjudicatària.
Durant la realització del curs l’empresa adjudicatària ha de dur a terme les tasques
següents:
-La supervisió del servei
-El seguiment del compliment de les programacions
-La gestió de les reclamacions
-La resolució de dubtes i consultes
L'empresa adjudicatària ha de dur a terme el control d’assistència dels participants
a totes les activitats.
Durant la realització del curs o un cop acabat, la Conselleria d’Educació i
Universitat pot sol·licitar informes puntuals.
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L’empresa adjudicatària està obligada a subministrar a la Conselleria la
documentació següent, en el termini d’un mes a comptar des de l’acabament del
curs:
-Un informe individual amb el progrés de cada participant.
-Un certificat d’assistència individual, en el què han d’aparèixer el títol descriptiu del
curs realitzat, el període i les hores de durada, sempre que el participant hagi assistit
a un mínim del 80% de les hores lectives del programa.
-Una memòria final del curs en la qual s’han d’incloure, a més d’una descripció del
desenvolupament general del curs i la seva valoració, observacions complementàries
i propostes de millora.
INFRAESTRUCTURA
El lloc on es desenvolupin els cursos ha de comptar amb espais per a grups petits i
grans.
Les instal·lacions han de disposar de recursos informàtics i audiovisuals que
possibilitin un ensenyament de qualitat i que facilitin l’accés dels alumnes a aquests
recursos. La connexió a Internet ha d’ésser gratuïta.
Les aules han de comptar amb l’autorització de l’administració educativa pertinent i
han de complir amb les condicions d’higiene, acústica, habitabilitat i seguretat
regulades per la normativa vigent.
MATERIAL DIDÀCTIC I FUNGIBLE
L’empresa adjudicatària ha de lliurar a cada persona participant el material
necessari per a l’aprofitament i seguiment del curs i ha d'aportar tots els materials
tècnics i audiovisuals que siguin necessaris per a la impartició del mateix.
ALLOTJAMENT I MANUTENCIÓ
L’allotjament ha d’estar ubicat prop de l’edifici on s’han d’impartir els cursos i ha
d'estar ben comunicat amb transport públic.
L’allotjament dels participants ha de ser en habitació d’ús individual i ha de
comptar amb les condicions d’higiene, habitabilitat i seguretat regulades per la
normativa vigent del país on tenguin lloc els cursos o bé en família en habitació
individual.
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L’empresa adjudicatària comunicarà als beneficiaris i als responsables de la
Conselleria d’Educació i Universitat l’adreça o adreces de l’allotjament dels
participants amb una antelació mínima de 10 dies naturals abans de la sortida del
grup.
ALTRES DESPESES A CÀRREC DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA
L’oferta ha d’incloure totes les despeses derivades dels cursos, el desplaçament
d’anada i tornada de Mallorca, Menorca i Eivissa al lloc on es realitzarà el curs i els
trasllats des de l’aeroport a la residència i de la residència a l’aeroport, les activitats
complementàries amb els seus desplaçaments, l’allotjament, la manutenció en règim
de pensió completa, la docència, el certificat d’assistència, els materials pedagògics,
els tutors-acompanyants, l’assegurança mèdica i de responsabilitat civil, com també
altres despeses i imposts, si s'escau.
La Conselleria d’Educació i Universitat pot designar un representant que ha de
poder accedir al lloc on s’imparteix el curs per comprovar el seu desenvolupament.
L’empresa adjudicatària assumirà les despeses ocasionades per aquesta visita.
ASSEGURANÇA
L’empresa adjudicatària ha de contractar una assegurança de responsabilitat civil
per a cada participant i una assegurança d’accidents il·limitada, que ha de cobrir en
tot cas:
-Despeses mèdiques, d’hospitalització i farmàcia.
-Invalidesa
-Repatriació mèdica, transport per defunció, transport i allotjament per visita d’un
familiar en cas d’hospitalització de l’assegurat.
-Bitllet de tornada d’urgència en cas de defunció d’un familiar.
-Pèrdua, robatori, furt d’efectes personals.
En el cas que algun participant presenti algun tipus de discapacitat o hagi de
menester atenció mèdica especial (al·lèrgies, intoleràncies...) ha d’estar degudament
atès.
Abans de la signatura del contracte, l’empresa adjudicatària haurà de presentar
còpia de la pòlissa contractada al Servei de Projectes Lingüístics de la Direcció
General de Formació Professional i Formació del Professorat.
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TRACTAMENT DE DADES
El contractista té l'obligació de respectar el caràcter confidencial de la informació a
la qual tingui accés com a conseqüència de l'execució del contracte. El contractista,
que té la consideració d'encarregat del tractament, quedarà obligat al compliment
del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal, i especialment a allò que s'indica a l’article 12.
Per tant, el contractista no pot aplicar o utilitzar les dades de caràcter personal
facilitades per la Conselleria d’Educació i Universitat amb finalitat distinta a la que
s'estableix en aquest contracte, ni les pot comunicar, ni tan sols per a la seva
conservació, a tercers. Quan finalitzi la prestació contractual les dades de caràcter
personal han de ser destruïdes o retornades a la Conselleria d’Educació i Universitat.
La vulneració del deure de confidencialitat sobre les esmentades dades o de
qualsevol altra obligació derivada de la legislació de protecció de dades de caràcter
personal, per part de l'empresa o del personal al seu servei, és causa de resolució del
present contracte, sense perjudici de les accions de responsabilitat civil o penal que
corresponguin.
PRERROGATIVES ESPECÍFIQUES
En el cas que es produeixin baixes de participants i no es pugui procedir a la
substitució dels mateixos, el preu de la factura es calcularà segons el nombre de
participants que han realitzat l’activitat formativa i el preu unitari d’adjudicació per
participant.
L’import màxim del contracte serà de 125.000 euros, IVA inclòs.
FORMA DE PAGAMENT
L’import de les despeses es paga directament a l’empresa adjudicatària del servei un
cop justificada la realització de les activitats i prèvia presentació per part d’aquesta
de la factura corresponent en el registre administratiu indicat en els plecs de
clàusules administratives, degudament conformada per la persona responsable del
control de l’execució del contracte.
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LOT 2. Programa d’acompanyament escolar en llengua anglesa adreçat a alumnes
del segon cicle d’Educació primària de centres educatius sostinguts amb fons
públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
DURADA
El programa d’acompanyament escolar ha de tenir una durada de 10 dies lectius (de
dilluns a divendres), amb un total de 60 hores lectives d’immersió.
PERÍODE D’ IMPARTICIÓ
Les activitats s’han de realitzar dins del període comprès entre l’1 de juliol i el 31
d’agost de 2017.
LLOC
Els cursos d’immersió lingüística en anglès es realitzaran a les Illes de Mallorca,
Menorca i Eivissa en llocs que gaudeixin de les instal·lacions esportives i recreatives
necessàries per a la realització d’aquestes activitats d’immersió total en anglès.
Concretament, a l’illa de Mallorca s’haurà de realitzar, com a mínim, en dos indrets
diferents i distanciats geogràficament.
L’empresa ha de fer arribar a la Conselleria d’Educació i Universitat i als pares,
mares o tutors una descripció detallada del lloc on es desenvoluparà el programa.
L’empresa adjudicatària ha d’informar als pares, mares o tutors de l’adreça i dels
números de telèfon de contacte al més aviat possible, amb una antelació mínima de
10 dies naturals previs a l’inici de l’activitat.
IMPORT DE LICITACIÓ I PREU UNITARI MÀXIM
L’import que la Conselleria d’Educació i Universitat destinarà a la contractació dels
serveis descrits en aquest plec de prescripcions és d’un màxim 90.450 euros, IVA
inclòs, a raó d’un preu unitari de 450 euros màxim per participant.
El preu ha d’incloure el dinar, les activitats i les despeses de material - inclòs el
material fungible -, els professors i monitors acompanyants i l’assegurança tant del
personal responsable com la dels alumnes.
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VIATGE I DESPLAÇAMENTS
El desplaçament diari d’anada i tornada al centre on tindran lloc les activitats va a
càrrec de cada família. L’empresa es farà càrrec dels desplaçaments de les activitats
complementàries fora del lloc de realització del curs, si s’escau.
PROFESSORS I MONITORS
Els professors i monitors han de disposar d’un telèfon mòbil i els seus números
s’han de facilitar als responsables de la Conselleria d’Educació i Universitat i a les
famílies dels participants.
Abans de la signatura del contracte, l’empresa que hagi resultat adjudicatària haurà
de presentar a la Direcció General de Formació Professional i Formació del
Professorat la documentació que acrediti:
 la titulació universitària (llicenciatura o diplomatura) dels professors que han
d’impartir els cursos
 que els professors són nadius d’un territori on la llengua oficial és l’anglès
L’empresa ha de comunicar a la Conselleria d’Educació i Universitat totes les
incidències que tinguin lloc durant el desenvolupament del programa al més aviat
possible.
PERFIL I NOMBRE DE PARTICIPANTS
Alumnes del segon cicle d’educació primària de centres educatius sostinguts amb
fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Els participants s’han de distribuir en grups d’un màxim de 10 persones. Es valorarà
que els participants es distribueixin en grups encara més reduïts per afavorir l’ús
constant de la llengua anglesa.
SELECCIÓ DEL PARTICIPANTS
Els participants seran els alumnes del segon cicle d’educació primària designats per
la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat.
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És competència exclusiva de la Conselleria d’Educació i Universitat la determinació
final dels participants seleccionats, no seleccionats i candidats en llista de reserva.
La Conselleria comunicarà les dades dels participants després de la signatura del
contracte, i l’empresa adjudicatària s’encarregarà de contactar amb els pares, mares
o tutors tant per rebre informació d’interès (dietes especials, al·lèrgies, etc.) com per
facilitar-los detalls sobre el programa.
PERFIL DELS PROFESSORS I MONITORS
Les empreses han d’acreditar com a solvència tècnica la seva experiència en activitats
de formació similars a l’objecte del contracte per a un número d’alumnes similar.
L’empresa ha de complir la normativa vigent en matèria de contractació i titulació
del personal que impartirà el programa d’acompanyament escolar.
Abans de la signatura del contracte, l’empresa que hagi resultat adjudicatària haurà
de presentar a la Direcció General de Formació Professional i Formació del
Professorat la documentació que acrediti que els professors i monitors són nadius.
OBJECTIUS DEL CURS
El programa d’acompanyament està orientat a reforçar l’adquisició de les destreses
de comprensió auditiva i expressió oral en llengua anglesa per part dels alumnes de
2n cicle d’educació primària.
CONTINGUTS FORMATIUS
Per tal d’assolir els objectius del programa d’acompanyament escolar en llengua
anglesa, totes les activitats es desenvoluparan íntegrament en aquest idioma, que
serà la llengua única de comunicació del curs. La finalitat serà adquirir nous
coneixements, consolidar i practicar el que ja se sap mitjançant activitats atractives,
motivadores i participatives.
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SEGUIMENT DEL CURS I AVALUACIÓ
Amb la finalitat de garantir la qualitat tècnica i pedagògica de les activitats
formatives, l’entitat responsable dels cursos ha d’organitzar una reunió prèvia a
l’inici del programa amb els tècnics responsables de la Conselleria d’Educació i
Universitat per fixar tots els procediments de col·laboració i concretar diversos
aspectes dels cursos.
També s’han de dur a terme reunions periòdiques de coordinació i seguiment entre
els interlocutors de la Conselleria i el coordinador designat per l’empresa
adjudicatària.
Durant la realització del curs l’empresa adjudicatària ha de dur a terme les tasques
següents:
-La supervisió del servei
-El seguiment del compliment de les programacions
-La gestió de les reclamacions
-La resolució de dubtes i consultes
L'empresa adjudicatària ha de dur a terme el control d’assistència dels participants
a totes les activitats.
Durant la realització del curs o un cop acabat, la Conselleria d’Educació i
Universitat pot sol·licitar informes puntuals.
L’empresa adjudicatària està obligada a subministrar a la Conselleria la
documentació següent, en el termini d’un mes a comptar des de l’acabament del
curs:
-Un informe individual amb el progrés de cada participant.
-Un certificat d’assistència individual, en el què han d’aparèixer el títol descriptiu del
curs realitzat, el període i les hores de durada, sempre que el participant hagi assistit
a un mínim del 80% de les hores lectives del programa.
-Una memòria final del curs en la qual s’han d’incloure, a més d’una descripció del
desenvolupament general del curs i la seva valoració, observacions complementàries
i propostes de millora.
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INFRAESTRUCTURA
Els espais i edificis han de comptar amb l’autorització de l’administració pertinent i
han de complir amb les condicions d’higiene, acústica, habitabilitat i seguretat
regulades per la normativa vigent.
El lloc on es desenvolupin els cursos ha de comptar amb espais per a gran i petits
grups.
Les instal·lacions han de disposar de recursos informàtics i audiovisuals que
possibilitin un ensenyament de qualitat i que facilitin l’accés dels alumnes a aquests
recursos.
En el lloc on es desenvolupi el curs haurà d’existir una farmaciola degudament
dotada per a l’atenció immediata de les petites lesions.
L’empresa adjudicatària haurà de realitzar les actuacions pertinents en cas que els
alumnes participants necessitessin assistència mèdica i s’haurà de posar en contacte
amb les famílies.
MATERIAL DIDÀCTIC I FUNGIBLE
L’empresa adjudicatària ha de lliurar a cada persona participant el material
necessari per a l’aprofitament i seguiment del curs i ha d'aportar tots els materials
tècnics i audiovisuals que siguin necessaris per a la impartició del mateix.
REUNIÓ INFORMATIVA
L’empresa adjudicatària haurà de mantenir al menys una reunió prèvia amb els
alumnes seleccionats i les seves famílies, per tal d’informar del programa i
desenvolupament de les activitats, dinar, dates, horari i altres dades d’interès.
DESPESES A CÀRREC DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA
L’oferta ha d’incloure totes les despeses derivades del programa, l’assegurança de
responsabilitat civil, el dinar, el certificat d’assistència, els materials pedagògics, les
activitats complementàries i els desplaçaments que se’n derivin, si n’hi ha, com
també altres despeses i imposts, si s'escau.
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La Conselleria d’Educació i Universitat pot designar un representant que ha de
poder accedir al lloc on s’imparteix el curs per comprovar el seu desenvolupament.
L’empresa adjudicatària assumirà les despeses ocasionades per aquesta visita.
ASSEGURANÇA
L’empresa adjudicatària ha de contractar una assegurança de responsabilitat civil i
danys a tercers i una assegurança d’accidents il·limitada, que ha de cobrir en tot cas:
-

Despeses mèdiques, d’hospitalització i farmàcia
Invalidesa
Repatriació mèdica entre illes, transport per defunció, transport i allotjament
per visita d’un familiar en cas d’hospitalització de l’assegurat.
Bitllet de tornada d’urgència en cas de defunció d’un familiar.
Pèrdua, robatori, furt d’efectes personals

En el cas que algun participant presenti algun tipus de discapacitat o hagi de
menester atenció mèdica especial (al·lèrgies, intoleràncies...) ha d’estar degudament
atès.
Abans de la signatura del contracte, l’empresa adjudicatària haurà de presentar
còpia de la pòlissa contractada al Servei de Projectes Lingüístics de la Direcció
General de Formació Professional i Formació del Professorat.
TRACTAMENT DE DADES
El contractista té l'obligació de respectar el caràcter confidencial de la informació a
la qual tingui accés com a conseqüència de l'execució del contracte.
El contractista, que té la consideració d'encarregat del tractament, quedarà obligat
al compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, i especialment a allò que s'indica a l’article
12.
Per tant, el contractista no pot aplicar o utilitzar les dades de caràcter personal
facilitades per la Conselleria d’Educació i Universitat amb finalitat distinta a la que
s'estableix en aquest contracte, ni les pot comunicar, ni tan sols per a la seva
conservació, a tercers. Quan finalitzi la prestació contractual les dades de caràcter
personal han de ser destruïdes o retornades a la Conselleria d’Educació i Universitat.
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La vulneració del deure de confidencialitat sobre les esmentades dades o de
qualsevol altra obligació derivada de la legislació de protecció de dades de caràcter
personal, per part de l'empresa o del personal al seu servei, és causa de resolució del
present contracte, sense perjudici de les accions de responsabilitat civil o penal que
corresponguin.
PRERROGATIVES ESPECÍFIQUES
En el cas que es produeixin baixes de participants i no es pugui procedir a la
substitució dels mateixos, el preu del contracte es calcularà segons el nombre de
participants que han realitzat l’activitat formativa i el preu unitari d’adjudicació per
participant.
L’import màxim del contracte serà de 90.450 euros, IVA inclòs Curs intensiu
d’immersió en llengua anglesa, dirigit a alumnes de segon cicle de primària de
centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.
FORMA DE PAGAMENT
L’import de les despeses es paga directament a l’empresa adjudicatària del servei un
cop justificada la realització de les activitats i prèvia presentació per part d’aquesta
de la factura corresponent en el registre administratiu indicat en els plecs de
clàusules administratives, degudament conformada per la persona responsable del
control de l’execució del contracte.
Palma, 28 de març de 2017
La directora general de Formació Professional
i Formació del Professorat

Maria F. Alorda Vilarrubias
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