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Adreça de l'activitat

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR EL
CONTRACTE DEL SERVEI DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA DEL TEIXIT
ASSOCIATIU DEL PRAT DE LLOBREGAT I LA PRODUCCIÓ DE LA MOSTRA
D’ENTITATS.
Clàusula 1.-OBJECTE
Servei de dinamització comunitària del teixit associatiu i producció de la mostra d’entitats
consistent en formar, assessorar, promoure i acompanyar les entitats del Prat de
Llobregat per enfortir el capital social de la ciutat.
Clàusula 2.- LOTS
El servei de dinamització comunitària i suport al teixit associatiu s’estructura en dos lots:
LOT 1: Dinamització,formació i assessorament a entitats
LOT 2: Producció de la Mostra d’entitats
Clàusula 3.- DESCRIPCIÓ DEL SERVEI
Objectius generals
-

-

Impulsar i donar suport les entitats del municipi
Desenvolupar i consolidar les polítiques locals de foment del voluntariat i la
dinamització d’entitats, fomentant la participació i implicació entre la ciutadania
del Prat.
Ajudar a posar en marxa i consolidar projectes o accions de voluntariat en el
municipi, així com fomentar la participació en el teixit associatiu del municipi.
Potenciar la cohesió i la inclusió social al municipi.
Potenciar la participació i implicació de la ciutadania en el territori.
Enfortir el teixit associatiu
Augmentar el capital social de la ciutat fomentant la diversitat i la inclusió social
mitjançant el teixit associatiu.
Promoure relacions entre persones de diferents orígens, gènere, sexe, capacitats,
diversitat funcional, classe social i edat.
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Objectius específics
-

-

Formar, assessorar i dinamitzar a les entitats per millorar la seva gestió i ampliar
les seves capacitats a través de la formació conjunta i l’assessorament
personalitzat.
Donar suport a les entitats el la tramitació, la gestió i la burocràcia.
Consolidar un punt de referència on trobar informació i assessorament de suport a
les entitats i al voluntariat.
Gestionar i dinamitzar de la Mostra d’Entitats i el Praticipa.
Generar un entorn relacional entre les entitats que fomenti la col·laboració,
l’entesa, el reconeixement mutu i els projectes comuns.
Identificar i generar els projectes o activitats dels diferents àmbits susceptibles de
fer-hi voluntariat i promoure’l.
Acompanyar la digitalització de les entitats.
Crear un banc de recursos per a totes les entitats de la ciutat.
Donar suport i facilitar la comunicació externa del teixit associatiu.
Fomentar nous lideratges associatius.
Acompanyament i suport a les noves entitats de la ciutat.
Augmentar la participació a les entitats amb la incorporació de nous perfils que
fomenti la cohesió i la inclusió social.

Clàusula 4.- DESCRIPCIÓ DEL LOT 1 DINAMITZACIÓ, FORMACIÓ I
ASSESSORAMENT A ENTITATS
El Servei de Suport a les Entitats es és un servei de dinamització comunitària i
d’acompanyament integral, gratuït i de qualitat que té per objectiu l'enfortiment del teixit
associatiu de la ciutat. Per una banda, oferint formacions adaptades a les necessitats
detectades en diversos àmbits. Realitzant assessoraments personalitzats a entitats i a
col·lectius que vulguin constituir una entitat. Dinamitzant projectes d’impuls, suport i
millora del teixit associatiu.
El Punt de Voluntariat és un servei públic, gratuït i de qualitat dirigit a tota la població
del municipi, ciutadans no associats, entitats i col·lectiu que té per objectiu augmentar la
participació a les entitats de la ciutat.
Aquest lot haurà de desenvolupar les línies estratègiques del el pla de suport a les
entitats consistent en :
-

Formació per entitats i persones voluntàries a partir de les necessitats detectades.

-

Assessorament personalitzat per entitats posant especial èmfasi en aspectes de
gestió, acollida a noves entitats i digitalització.

-

Foment del voluntariat mitjançant crides de voluntariat i assessorament a
persones que volen ser voluntàries.

-

Potenciar trobades i coneixença entre diferents entitats facilitant les xarxes amb
entitats similars o d'altres municipis, teixir aliances i reconeixements.
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-

Fomentar la interseccionalitat, diversitat, inclusió i cohesió al teixit associatiu.
Projecte per fer de les entitats del municipi un mitjà de inclusió i cohesió social.

-

Fomentar projectes i col·laboracions conjuntes entre entitats

-

Banc de recursos per entitats Incloure al banc de recursos materials i informacions
útils per les entitats (materials, subvencions, informacions, )

-

Projecte de mentoria per a noves entitats

-

Projecte de nous lideratges

-

Projecte de suport a la comunicació de les activitats i projectes de les entitats
mitjançant un grup de treball amb entitats.

-

Suport en la producció de la Mostra d’entitats.

Tasques específiques:
-

Planificació anual del servei, avaluació i redacció de la memòria.

-

Gestió de la comunicació del Punt del Voluntariat i del Servei de suport a Entitats.

-

Elaborar i modificar els materials comunicatius del servei, publicació a l’entorn
web municipal, edició de notícies i actes d’agenda.

-

Elaborar, mantenir i ampliar el banc de recursos per entitats. Elaborar materials
divulgatius de suport a la tasca de les entitats d’acord amb les seves necessitats.

-

Seguiment de la implementació del pla de suport a les entitats pel que fa a la
millora de la gestió interna de les entitats.

-

Donar suport en l’impuls del Pla Local d’Acció Comunitària Inclusiva.

-

Col·laborar amb el Servei d’Actuació Integral de Sant Cosme en les accions
comunitàries de suport al teixit associatiu del barri de Sant Cosme.

-

Realitzar i organitzar els assessoraments a entitats. Assessorament personalitzat
per entitats posant especial èmfasi en aspectes de gestió, acollida a noves entitats
i digitalització.

-

Realitzar i organitzar les formacions per entitats. Crear proposta formativa a partir
de necessitats de les entitats i que faciliti la interseccionalitat i l’acció comunitària
inclusiva.

-

Dinamització i acompanyament de projectes específics com el Banc del Temps,
LECXIT, banc de recursos, mentoria, nous lideratges, Antenes, comunicació, o
d’altres que es puguin dissenyar.

-

Realitzar crides del voluntariat i fer cerca de noves persones voluntàries a partir
de perfils. Realitzar acords entre les entitats i el Punt del Voluntariat. Atenció,
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derivació i seguiment de persones voluntàries a projectes en funció de les seves
característiques e interessos a traves del Punt del Voluntariat
-

Suport a la producció de la Mostra d’Entitats.

-

Acompanyar les noves entitats amb un projecte de mentoria.

-

Dissenyar, implementar i avaluar amb les entitats un projecte creació de nous
lideratges en l’àmbit associatiu.

-

Dissenyar, implementar i avaluar un projecte de suport a la comunicació de les
activitats i projectes de les entitats.

-

Projecte per fer de les entitats del municipi un mitjà de inclusió i cohesió social.

-

Facilitar les xarxes i relacions amb entitats similars locals i d'altres municipis
propers, per teixir aliances i reconeixements. Fomentar projectes i col·laboracions
conjuntes entre entitats.

Clàusula 4.1.- COBERTURA DEL SERVEI
L’adjudicatari haurà de subrogar els treballadors, de conformitat amb la informació
aportada per l’actual adjudicatari que consta en l’Annex 1.
En el cas de noves incorporacions la cobertura del servei amb 3.496 hores de les quals
3.150 hores amb dedicació presencial en dependències municipals i amb horari flexible
de matins i tardes de dilluns a divendres segons necessitats del servei i 346 hores per
activitats en cap de setmana. Els serveis es prestaran durant totes les setmanes de l’any
excepte les del mes d’agost i una setmana pel Nadal i una setmana per Setmana Santa.
(45 setmanes)
Addicionalment s’amplia el servei amb una bossa de 174 hores per altres serveis
professionals especialitzats variables que es duran a terme segons necessitats del servei:
-

Tallers formatius per entitats amb continguts diversos que podran variar en funció
de les necessitats que es detectin des del servei. A mode d’exemple es mencionen
els següents tallers formatius: redacció de projectes, iniciació al voluntariat,
certificat digital, comunicació efectiva, nous lideratges, gestió de sòcies, etc. (60
hores orientativament).

-

Assessoraments especialitzats que podran variar en funció de les necessitats que
es detectin des del servei. A mode d’exemple es menciona l’assessorament
econòmic, fiscal i comptable, consultes jurídiques i laborals, suport en tràmits
administratius, o d’altres que es puguin necessitar. (25 hores orientativament).

-

Dinamització d’espais comunitaris com poden la festa del voluntariat, trobades
d’entitats, espais de co-creació, o d’altres necessitats que puguin sorgir,
l’adjudicatària haurà de facilitar personal de suport a la dinamització per a la
producció d’aquests esdeveniments. (30 hores orientativament).

-

Diagnosi estat de les entitats del Prat.

(30 hores orientativament).
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-

Addicionalment l’adjudicatària haurà de facilitar, sempre que les necessitats del
servei ho requereixi, (29 hores orientativament).
o
o
o
o

Xerrades o ponències amb professionals especialitzat
Serveis de disseny i maquetació de documents
Serveis de revisió ortogràfica i lingüística
Serveis de traducció de documents

Clàusula 4.2.- RECURSOS PERSONALS
L’adjudicatari haurà de subrogar els treballadors, de conformitat amb la informació
aportada per l’actual adjudicatari que consta en l’Annex 1.
En el cas de noves incorporacions, l’adjudicatària designarà dues professionals per
desenvolupar aquest servei i hauran de comptar amb la titulació universitària de
llicenciat o graduat en l’àmbit de les ciències socials, hauran de disposar de formació o
experiència en l’àmbit de la dinamització comunitària, acompanyament al teixit associatiu
o experiència en primera persona com a responsable associatiu.
L’adjudicatària designarà una professional com a responsable del desenvolupament del
servei i aquest es coordinarà de forma periòdica amb els responsables municipals.
Addicionalment l’adjudicatària haurà d’aportar per la prestació dels altres serveis
professionals especialitzats els recursos personals que siguin necessaris en funció de les
necessitats del servei.
Clàusula 4.3.- OBLIGACIONS
L’empresa adjudicatària haurà de garantir les següents condicions generals,
-

Aquesta contractació la coordinarà el cap de la Secció de d’Acció Comunitària o la
persona que aquesta designi.

-

En el cas de noves incorporacions caldrà que l’empresa acrediti aquest fet
mitjançant la presentació de la titulació personal, o alternativament en el seu cas,
declaració responsable per part de l’empresa on es declari no tenir encara
contractats els treballadors/res que s’ocuparan de l’execució del contracte i que
acreditarà la mateixa quan els hagi contractat i sempre amb caràcter previ a l’inici
de l’activitat contractada.

-

En cas de baixa o absència del/ la professional del projecte, l’empresa
adjudicatària està obligada a donar resposta al servei i assumirà el compliment de
les hores contractades.

-

L’adjudicatària haurà de facilitar els recursos tècnics i materials necessaris pel
desenvolupament del servei. Quan els serveis es desenvolupin en dependències
municipals l’Ajuntament facilitarà els espais amb accés a Internet.

-

Aportar els recursos humans necessaris per fer possible la gestió i organització del
servei segons les obligacions i condicions expressades en aquest Plec.
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-

L’Ajuntament del Prat podrà demanar a l’adjudicatària canvis en el personal quan
no es compleixin alguns dels requeriments pel correcte desenvolupament del
servei. La no realització suposarà l’ incompliment d’una obligació essencial del
contracte.

-

L’empresa adjudicatària, a més de respondre a totes les seves obligacions
laborals, fiscals i de seguretat social, en raó del personal empleat, serà també
responsable dels danys i perjudicis que en la prestació del servei, o amb motiu
dels mateixos, es puguin ocasionar a tercers o a béns municipals.

-

L’adjudicatari haurà d’informar per escrit a l’Ajuntament de qualsevol incidència,
queixa o situació que afecti el bon funcionament.

-

L’empresa adjudicatària haurà de complir totes les prescripcions de protecció de
dades personals regulades per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), pel
reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es
deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i per la resta de normativa vigent en
matèria de protecció de dades.

-

L’adjudicatària haurà de facilitar un telèfon mòbil amb dades per cada
professional, un ordinador portàtil pel servei i dotar-se tecnològicament amb els
recursos necessaris per treballar amb l’entorn col·laboratiu de l’Ajuntament (Office
365 i TEAMS) i per realitzar dissenys i edició gràfica senzilla nivell usuari (CANVA
o similar).

-

L’adjudicatària haurà de datificar els usos i indicadors del servei als entorns web
municipals específicament destinats a aquesta finalitat.

-

L’empresa adjudicatària haurà de presentar de forma periòdica:
o
o

Informe trimestral de seguiment del pla de suport a entitats
Memòria anual del servei amb:
 Activitats realitzades
 Formacions i assessoraments
 Trobades o jornades
 Projectes desenvolupats
 Voluntaris/es

o

La memòria anual haurà de distingir els següents paràmetres:
 Entitats formades, assessorades, acompanyades, implicades.
 Usos i persones
 Gènere i edat
 Origen
 Expedient social
 Dates de les accions

o

Resum trimestral d’hores emprades per a la prestació del servei
indicant per cada professional


Tasques i Hores
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Clàusula 5.- DESCRIPCIÓ DEL LOT 2 PRODUCCIÓ DE LA MOSTRA D’ENTITATS
La Mostra d’entitats es realitza anualment en el marc de la Fira Avícola Raça Prat els dies
17, 18 i 19 de desembre (dates del 2022), aproximadament tercer cap de setmana de
desembre.
La Mostra té per objectiu apropar el teixit associatiu de la ciutat a tota la ciutadania
Pratenca, donar a conèixer les seves activitats, fomentar l’associacionisme i els valors
que se’n desprenen.
La Mostra d’Entitats es celebra al recinte firal de la Granja de La Ricarda.
El pavelló de la Mostra és un espai de 780 m²
i va acompanyat de 2 espais per a activitats,
un ubicat a una carpa exterior (500 m²) i un
altra petita sala dins de l’edifici.
La zona de pavelló s’habilitarà amb espais
d’exposició per a entitats del municipi.
Als espais perimetrals de La Ricarda es
desenvoluparan activitats de la Mostra
d’Entitats i de la Fira Avícola, pendents de definició.
Els horaris d’obertura al públic de la Mostra d’Entitats són:
- Divendres: de 19h a 21h
- Dissabte i Diumenge: de 10h a 21h
A mode de referència, es disposen de les dades de la Mostra d’Entitats de l’edició 2021:
90
19
23
62
34

entitats inscrites (100 l’any 2019)
AMPAS i AFAS, 23 entitats esportives, 25 entitats culturals
entitats socials (7 entitats veïnals)
entitats amb estand (70 l’any 2019)
activitats (55 l’any 2019)

Durant la Mostra d’Entitats han passat 34.366 persones
(L’any 2019 van ser 40.890 persones)
La 48a Fira Avícola del Prat ha rebut un total de 50.625 visites
Aquest lot haurà de desenvolupar les tasques de producció i dinamització de la Mostra
d’entitats d’acord amb les següents línies de treball:
-

Producció de la Mostra d’entitats
Producció tècnica i regidoria
Dinamització del Praticipa
Dinamització de la Mostra d’entitats
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Clàusula 5.1.- COORDINACIÓ MOSTRA D’ENTITATS
La coordinació de la Mostra d’entitats contempla l’atenció de les entitats participants, la
producció de les activitats que s’hi desenvolupen i l’atenció als ciutadans que la visiten.
Funcions:
- Reunions prèvies de coordinació amb responsables tècnics municipals per a
traspàs d'informació i recolzament en diferents tasques de preparació de la mostra
(ppoints informatius, necessitats de material de muntatge i material esportiu per a
diferents activitats, relació amb les entitats, etc...).
- Tasques de coordinació de l’esdeveniment:
1. Disseny i dinamització dels plenaris d’entitats previs i posteriors a la
Mostra per fer la distribució d’estands, establir temàtiques generals,
explicar el funcionament de l’esdeveniment, etc.
2. Planificació i organització dels espais, entitats i consells. Distribuir entitats,
establir espais, definir usos, detallar senyalètica.
3. Elaborar i coordinar el programa d’activitats
4. Coordinar els dissenys i materials dels estands
5. Coordinar-se amb producció Fira Avícola.
- Suport i acompanyament a les entitats abans i durant la mostra.
- Necessitats en l'espai de pavelló: conèixer els requeriments de cada un dels
estands i ajudar en el muntatge d'aquests.
- Supervisió del muntatge general del pavelló: imatge, instal·lació de pantalles, pc,
etc...
- Gestió de les activitats programades: horaris, logística, presentacions, etc...
- Supervisió general dels estands i activitats, ajudant en el muntatge a l’equip de
producció.
- Facilitar l’enquesta de valoració a les entitats participants i recollida física de les
mateixes i buidat de dades.
- Disseny del Praticipa: Disseny concret de l’activitat segons els temes i espais de
participació que es determinin cada any.
- La gestió dels recursos humans i tècnics necessaris per al desenvolupament del
Praticipa i la dinamització de la mostra d’entitats.
- La gestió de la informació recollida amb el joc a través d’un informe amb els
resultats i la memòria anual.
-

Les tasques de coordinació de la producció han de ser desenvolupades per una
única persona, garantint així l’adequada coordinació amb l’equip tècnic municipal.
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Clàusula 5.1.1.- COBERTURA DEL SERVEI
Cobertura del servei amb un professional responsable de coordinació amb una dedicació
de 180 hores, de les quals 54h es realitzen durant la Mostra d’entitats i les 126 hores
restants són una bossa d’hores de coordinació amb dedicació presencial a les
dependències municipals i amb horari flexible de matins i tardes de dilluns a diumenge
segons necessitats del servei.
Els serveis es prestaran entre els mesos de juny i desembre de cada any.
La distribució en hores de la coordinació de la Mostra d’Entitats és la següent:
Abans de la Mostra (120 hores)
Durant la Mostra: (54 hores)
Dijous: 9 a 22 h  13 h
Divendres: 9 a 22 h  13 h
Dissabte: 9 a 22 h  13 h
Diumenge: 9 a 24 h  15 h
Després de la Mostra: (6 hores)
Clàusula 5.2.- PRODUCCIÓ TÈCNICA I REGIDORIA
Funcions:
-

Coordinació del muntatge, desmuntatge i desenvolupament de les activitats que
tenen lloc en els diferents espais de la Mostra d’Entitats.

-

Gestió i coordinació de l’equip de regidors, tècnics i d’auxiliars de muntatge,
segons les necessitats de cada acte.

-

Facilitar la circulació de les persones que actuen a la sala d’actes per mantenir i
garantir el ritme i l’horari establert entre actuació i actuació.

-

Recepció de material tècnic relacionat amb els esdeveniments.

-

Col·laborar amb els serveis tècnics de la Fira Avícola en el del muntatge i
desmuntatge dels espais on es realitzen les activitats.

-

Informar a les entitats participants, als diferents proveïdors i als assistents de les
normatives i protocols de l'equipament i de les normatives genèriques que afecten
l'activitat i la seva implantació. Específicament pel que fa a la sala d’actes.

-

Tenir cura del magatzem de material de la Mostra d’Entitats, mantenir-lo endreçat
i fer seguiment del préstec i retorn de material, d’acord amb les indicacions del
responsable de producció.

-

Donar suport en el muntatge de tarimes, lones, tanques, i altres elements
necessaris pel correcte desenvolupament de les activitats.
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Clàusula 5.2.1.- COBERTURA DEL SERVEI
Cobertura del servei amb un professional amb una dedicació de 41 hores que es realitzen
durant la Mostra d’entitats d’acord amb el següent distribució d’hores:
Divendres: 9 a 22 h  13 h
Dissabte: 9 a 22 h  13 h
Diumenge: 9 a 24 h  15 h
Clàusula 5.3.- PRODUCCIÓ PRATICIPA
Objectius:
-

Dinamitzar a través d’un joc participatiu la mostra d’entitats, amb una activitat lúdica
i aglutinadora.
Apropar a la ciutadania a determinats entitats, consells i elements de la ciutat.
Treballar els valors relacionats amb l’associacionisme i el voluntariat.
Fomentar la inclusió i la cohesió social
Recollir elements de diagnòstic de la opinió de la ciutadania respecte a temes
relacionats amb la ciutat

El joc consisteix en que els participants han de respondre un seguit de preguntes i per
fer-ho correctament s’han d’adreçar a diferents estands de la mostra. Els participants
s’agrupen en grups de dos, tres o més persones i han de completar un conjunt de
preguntes i proves fins a completar la seva fitxa de joc.
La dinàmica de funcionament es la següent:
-

-

Inscripció del grup i inici del joc: Els participants abans de poder jugar s’han
d’inscriure i deixar les seves dades. A cada grup se’ls facilita una “targeta de joc” on
tenen les diferents proves i preguntes que han de respondre.
Per respondre a les proves i preguntes els participants han d’adreçar-se i interactuar
amb la zona de la mostra vinculada als Consells i Espai Municipals.
La “targeta de joc” (es a dir els continguts del joc) es dissenyen cada any, segons el
número d’estands participants i la temàtica escollida. Sempre però el contingut de
les proves, i la diagnosi, estan en relació als estands que hi participen, en tant no ser
aquests una mera zona de pas, si no part activa en el joc.

Durant tot l’horari del Praticipa hi ha dos actors o actrius que tenen com a funció
dinamitzar la participació de les persones que visiten la Mostra d’entitats mitjançant la
seva participació al Praticipa.
Clàusula 5.3.1.- COBERTURA DEL SERVEI
- 8 dinamitzadors:




-

Dos per inscriure els participants
Tres per dinamitzar les proves
Un per recollir les targetes finals i lliurar obsequi
Dos actors que tenen com a funció dinamitzar la participació.

El joc funciona durant la següent franja horària, en la mateixa Mostra d’Entitats:
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1. Dissabte de 16:30 a 20 hores  3,5 h x 8 persones (28h)
2. Diumenge de 11 a 14:30 hores  3,5 h x 8 persones (28h)
3. Diumenge de 16:30 a 20 hores  3,5 h x 8 persones (28h)
Total hores realitzades per la dinamització del Praticipa: 84 h
Clàusula 5.4.- DINAMITZACIÓ MOSTRA ENTITATS
El dijous abans de l’inici de la Mostra d’entitats un treballador dóna suport en el
muntatge dels diferents estands d’entitats.
A partir del divendres d’inici de la Mostra d’Entitats (16h), es sumen a l’equip 3
treballadors/es. Per a donar suport les tardes de dissabte i diumenge (16 a 22h)
s’incorpora un quart treballador/a de suport.
Aquests treballadors, es distribuiran en funció de les necessitats de les diferents
activitats als espais, sempre garantint que hi hagi 1 persona al punt d’informació.
Les tasques a desenvolupar per l’equip de dinamització de la Mostra d’Entitats són les
següents:
- Activitats desenvolupades en espais lúdics, esportius, socials...: delimitació
d’espais exteriors, marcatge de camps de joc, muntatge de petites estructures,
delimitació zona equips de so, transport intern de materials (tanques, taules,
cadires, etc..), i altres tasques relacionades que puguin sorgir.
- Control
de
les
sales/carpes
destinades
a
activitats
i
actuacions:
muntatge/desmuntatge de necessitats logístiques de les sales, control
entrades/sortides a zones de vestidors, control de la puntualitat de les entitats
participants, control de l’arribada de participants, control de lliurament de música
de les activitats, i altres tasques relacionades que puguin sorgir.
- Atenció al públic: facilitar tota la informació relacionada amb la Mostra d’Entitats,
control del número de visitants, supervisió de llums i pantalles d’audiovisuals,
control del préstec de material a entitats, i altres tasques relacionades que puguin
sorgir.
Clàusula 5.4.1.- COBERTURA DEL SERVEI
Equip estable de 4 persones. Aquestes han de ser les mateixes durant tot el cap de
setmana de la Mostra d’Entitats.
La càrrega horària de l’equip de dinamització és la següent:
Abans de la Mostra (1 persona):
Muntatge

Dijous: 9 a 22 h  13 h
Divendres: 9 a 16 h  7 h

Durant la Mostra (4 persones):
Divendres:

16 a 22 h  6 h x 3 persones (18h)
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Dissabte:
Diumenge:

9 a 16 h  7 h x 3 persones (21h)
16 a 22  6 h x 4 persones (24h)
9 a 16 h  7 h x 3 persones (21h)
16 a 24  8h x 4 persones (32h)

Total hores realitzades per la dinamització: 136 h
Es recomanable la continuïtat de l’equip de treball durant els diferents anys de contracte.
Clàusula 5.5.- RECURSOS MATERIALS
S’estableix una quantia econòmica anomenada “altres recursos” per a la producció de la
mostra d’entitats que es detalla en els següents conceptes.
Aquest detall és orientatiu i podrà variar en funció de les necessitat de producció i de
l’estoc de material d’edicions anteriors.
-

Segells per validar les proves. Un segell del Praticipa per cada prova.

-

Llapis per respondre les “targetes del joc” per part dels participants (500 unitats).

-

Obsequi serigrafiat pels participants del Praticipa. (500 unitats)

-

Armilles per als treballadors del Praticipa (8 unitats) seguint l'estètica, amb la imatge
del Praticipa i logotip de l'Ajuntament del Prat de Llobregat.

-

Forros polars per als treballadors de dinamització Mostra (5 unitats) seguint l'estètica,
amb la imatge de la Mostra d'Entitats i logotip de l'Ajuntament del Prat de Llobregat.
Aquests hauran de renovar-se anualment.
Walkie-talkies per a tots els treballadors (3+1) i 4 aparells addicionals per a la
coordinació amb personal de l’Ajuntament (total 8 unitats).

-

-

Material de suport per al muntatge d’estands de les entitats: celo, corda, tisores,
pega, grapadora, fil de pescar, cinta adhesiva, plàstics per a les activitats que puguin
embrutar el terra, paper d’embalar, etc...

-

1 Contapersones (per al control d’accés).

-

L’aportació de tot aquell material fungible necessari pel desenvolupament del
projecte. (Celo, bolis, gomets, llapis de colors, pintures de dit, etc.)

| C. del Centre, 26-30, 08820 El Prat de Llobregat. Tel. 93 379 00 50. www.elprat.cat. NIF P0816800G

12/14

Clàusula 5.6.- OBLIGACIONS
L’empresa adjudicatària haurà de garantir les següents condicions generals,
-

Aquesta contractació la coordinarà el cap de la Secció de d’Acció Comunitària o la
persona que aquesta designi.

-

En el cas de noves incorporacions caldrà que l’empresa acrediti aquest fet
mitjançant la presentació de la titulació personal, o alternativament en el seu cas,
declaració responsable per part de l’empresa on es declari no tenir encara
contractats els treballadors/res que s’ocuparan de l’execució del contracte i que
acreditarà la mateixa quan els hagi contractat i sempre amb caràcter previ a l’inici
de l’activitat contractada.

-

En cas de baixa o absència del/ la professional del projecte, l’empresa
adjudicatària està obligada a donar resposta al servei i assumirà el compliment de
les hores contractades.

-

L’adjudicatària haurà de facilitar els recursos tècnics i materials necessaris pel
desenvolupament del servei. Quan els serveis es desenvolupin en dependències
municipals l’Ajuntament facilitarà els espais amb accés a Internet.

-

Aportar els recursos humans necessaris per fer possible la gestió i organització del
servei segons les obligacions i condicions expressades en aquest Plec.

-

L’Ajuntament del Prat podrà demanar a l’adjudicatària canvis en el personal quan
no es compleixin alguns dels requeriments pel correcte desenvolupament del
servei. La no realització suposarà l’ incompliment d’una obligació essencial del
contracte.

-

L’empresa adjudicatària, a més de respondre a totes les seves obligacions
laborals, fiscals i de seguretat social, en raó del personal empleat, serà també
responsable dels danys i perjudicis que en la prestació del servei, o amb motiu
dels mateixos, es puguin ocasionar a tercers o a béns municipals.

-

L’adjudicatari haurà d’informar per escrit a l’Ajuntament de qualsevol incidència,
queixa o situació que afecti el bon funcionament.

-

L’empresa adjudicatària haurà de complir totes les prescripcions de protecció de
dades personals regulades per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), pel
reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es
deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i per la resta de normativa vigent en
matèria de protecció de dades.

-

L’adjudicatària haurà de facilitar un telèfon mòbil amb dades un ordinador portàtil
pel responsable de producció de la Mostra d’Entitats i haurà de dotar-se
tecnològicament amb els recursos necessaris per treballar amb l’entorn
col·laboratiu de l’Ajuntament (Office 365 i TEAMS) i per realitzar dissenys i edició
gràfica senzilla nivell usuari (CANVA o similar).

-

L’adjudicatària haurà de datificar els usos i indicadors del servei als entorns web
municipals específicament destinats a aquesta finalitat.
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-

L’empresa adjudicatària haurà de presentar abans del 31 de desembre de cada
any:
o

Memòria del servei amb:
 Activitats realitzades
 Sessions participatives
 Visitants a la Mostra
 Participants al Praticipa per franges horàries, edat, gènere.
 Entitats implicades en la mostra
 Informe de valoració per la següent edició amb propostes de
millora.

o

Resum final d’hores emprades per a la prestació del servei


Tasques i Hores

El Prat de Llobregat
F_GRPFIRMA_CAPS
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