Ajuntament de La Pobla de Mafumet

“PARC DE NADAL 2019-2020”

Primera. Objecte del contracte:
1.1. El present contracte té per objecte la contractació dels serveis i
subministraments necessaris per a l’execució del Parc de Nadal 2019-2020.
El Parc de Nadal es fonamenta en la necessitat d’oferir una amplia oferta
d’esbarjo al municipi, on les famílies i els infants poden gaudir d’activitats
dirigides als joves que permetin oferir espais i alternatives d’oci saludable i
socialment responsable, per tal d’amenitzar el període nadalenc de vacances.
Per tal de continuar prestant aquests serveis, l’Ajuntament necessita contractar
tots els elements que composen el Parc de Nadal (entre ells, monitors,
material, activitats, infraestructures, etc.) per tal que puguin desenvolupar-se
correctament.
1.2. Objecte segons els lots del contracte:
-

LOT 1: Inclou el monitoratge, tallers, servei de guarda-robes i “Espai de
pares i mares”, inclòs el control d’accés a les activitats, donant suport
general a l’espai i les activitats amb monitoratge propi, segons les
característiques que s’estableixen en els plecs.

-

LOT 2: Inclou un camp de futbol 3x3, rocòdrom, tirolina, circuit de karts,
exhibició freestyle i un circuit de segways. Inclou els monitors o
responsables per a cada una de les activitats, segons s’estableix als
plecs.

-

LOT 3: Inclou una ludoteca, zona de videojocs, piscina de boles, 2
unfables, laser tag, castell unfable amb joc interactiu, activitat de
“camara acorazada”, tobogan unfable, bou mecànic i esferes wipeout,
segons les consideracions dels plecs.

Segona. Característiques de la prestació dels serveis:
2.1. El Parc de Nadal està dirigit a tots els públics, amb especial incidència en els
infants i adolescents. En aquest sentit, els progenitors i/o tutors legals dels
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PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES
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menors seran els seus únics responsables en el marc del Parc de Nadal, el qual
no prestarà serveis de vigilància dels infants ni es farà responsable dels
mateixos,
prohibint-se
expressament
als
monitors/premonitors
el
desenvolupament d’aquesta tasca.
2.2. El Parc de Nadal és de lliure accés per a residents i no residents al municipi
de La Pobla de Mafumet, no podent establir-se en conseqüència el nombre
d’assistents al mateix, que pot variar d’un any a un altre.
No obstant, el nombre d’assistents no comportarà cap alteració dels contractes
que se’n derivin per l’Ajuntament ni genera cap indemnització a favor de
l’adjudicatari.
2.2. L’activitat del Parc de Nadal s’iniciarà en data 21 de desembre de 2019 i
comprendrà els dies 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 i 30 de desembre i els dies 2, 3 i 4
de gener de 2020.
En la seva possible pròrroga les dates d’inici poden escurçar-se o modificar-se
per tal d’adequar el calendari a la resta de programació festiva del municipi així
com per mantenir la distribució original (inici en dissabte, etc.) El màxim de dies
totals d’execució es mantindran inalterables, podent variar únicament les dates.

No obstant, l’Ajuntament es reserva la possibilitat de modificar puntualment
aquest horari per tal d’adequar-lo a les necessitats del calendari d’actes del
municipi. Qualsevol modificació de l’horari indicat serà comunicat amb el suficient
avançament al contractista.
2.4. Els serveis i posada en marxa dels elements i activitats subministrats hauran
d’estar plenament disponibles 15 minuts abans de les hores d’obertura de cada
dia.

Tercera. Obligacions en matèria de personal.
3.1. Per a la realització dels serveis, l’empresa haurà de comptar amb un nombre
de professionals adequats a les característiques dels serveis i subministraments
a desenvolupar i amb les titulacions corresponents, en compliment de la
normativa vigent en cada moment. L’adjudicatari respon de tots els costos
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2.3. Els horaris orientatius del Parc de Nadal son els següents:
- Tots els dies indicat l’horari serà de 10:00 a 13:30 hores i de 16:00 a
20:00 hores.
- A excepció del dia 24 de desembre on l’horari serà de 10:00 a 13:30
hores i a 16:00 a 19:00 hores.
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ocasionats per la prestació de serveis dels professionals contractats, incloent el
seu cost salarial, empresarial, de seguretat social i qualsevol altre que se’n
derivi, inclosa la seva manutenció i desplaçament si procedís.
L’empresa ha de facilitar al seu personal la realització de la seva tasca amb
criteris de qualitat adients, facilitant-les-hi els mitjans necessaris per al
desenvolupament de les activitats establertes.
En aquest sentit, l’adjudicatari es compromet a adscriure els mitjans personals i
materials necessaris per a la correcta execució del contracte en compliment de
les característiques establertes als plecs i a les disposicions legals aplicables.

3.3. En relació al personal del LOT 1, les persones que intervenen en les
activitats objecte d’aquest lot hauran de correspondre a la classificació següent:
- Responsable de l’activitat: és la persona que assumeix la responsabilitat i
coordinació de la realització de l’activitat d’acord amb el seu programa,
durant el temps i el lloc en que es duu a terme i exercirà les funcions de
coordinador/a. L’adjudicatari està obligat a la designació i comunicació a
l’Ajuntament de La Pobla de Mafumet del responsable de l’activitat. La
persona que desenvolupi la tasca de coordinador/a haurà d’estar en
disposició del curs de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil
i juvenil, emès per una escola oficial d’educadors i educadores en el
lleure degudament autoritzada.
-

Monitors/es: equip format per les persones responsables del
desenvolupament de l’activitat. Tots els membres de l’equip han de ser
majors d’edat i disposar de la titulació de monitor d’activitats d’educació
en el lleure infantil i juvenil (monitor de lleure) emès per una escola oficial
d’educadors i educadores en el lleure degudament autoritzada.

-

Personal de suport logístic: aquelles persones que, sense estar
directament a càrrec de les activitats directes amb els menors
participants, col·laboren en el bon funcionament de l’activitat i l’espai
atenent aspectes de tipus logístic o infraestructural. Aquest personal,
haurà de disposar de la titulació mínima de ajudant de monitor en la seva
variant de PRE2 o PRESuperior (amb un mínim de 16 anys), emès per
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3.2. L’empresa o entitat prestadora dels serveis ha d’assegurar que es dona
compliment als perfils professionals previstos per la normativa vigent. En suma,
ha d’assegurar que la cobertura de substitucions, baixes i absències de
qualsevol dels professionals es realitza amb equivalència de titulació, formació i
experiència, sempre amb ple respecte i compliment del conveni laboral
corresponent.
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una escola oficial d’educadors i educadores en el lleure degudament
autoritzada.
3.4 En el LOT 1, el personal mínim a adscriure és el següent:
-

Responsable de l’activitat: 1 persona.
Monitors/es: 10 persones.
Ajudants de monitor: 13 persones.

En cada una de les activitats que es realitzin, ja formin part del LOT 1 o dels
LOTS 2 i 3, s’ha de comptar amb una persona responsable. En el supòsit del
LOT 1, l’execució d’activitats únicament amb personal considerat de suport
logístic serà motiu de rescissió del contracte.
3.5. El certificat negatiu del Registre Central de delinqüents sexuals requerit a la
Clàusula Catorzena apartat 13 del Plec de Clàusules Administrativa, serà aportat
a tots els lots pel primer classificat respecte a tots els professionals de la licitació
que tinguin contacte amb menors. En cas de substitució per qualsevol causa,
temporal o definitiva, d’algun dels treballadors declarat adscrit al present
contracte, i de forma prèvia a l’inici dels serveis, l’adjudicatari haurà de present la
corresponent certificació negativa a l’Ajuntament de La Pobla de Mafumet.

4.1. L’adjudicatari comunicarà qualsevol incidència o modificació a l’Ajuntament a
la major brevetat possible, abstenint-se de prendre qualsevol decisió amb
afectació directa als infants i joves sense la prèvia autorització del Consistori.
4.2.. Obligacions específiques segons el lot:
4.2.1. Respecte al LOT 1:
-

El LOT 1 inclou el servei de monitoratge indicat a la clàusula 3.4 d’aquest
plec, l’execució de tallers i dels serveis de guarda-robes i l’ “Espai de
pares i mares” així com el control d’accés a les activitats (sense participar
de la mateixa, però gestionant les cues i la circulació dins del Parc),
donant suport general a l’espai i les activitats amb monitoratge propi.

-

Dins del contingut d’aquest lot s’inclou la realització de 4 tallers, segons
les indicacions següents:


2 tallers de manualitats: cada un dels tallers estarà adaptat per un
grup d’edat diferent.
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Quarta. Obligacions específiques
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1 taller de cuina: s’haurà de realitzar com a mínim un canvi cada
dos dies del contingut del taller. El contingut del taller de cuina pot
ser rotatiu o totalment divers al llarg del Parc de Nadal, podent-se
repetir plats però sempre amb un màxim de 2 dies seguits el
mateix plat.
1 taller de maquillatge: els materials a subministrar hauran de ser
totalment hipoal·lergènics i de fàcil retirada (no resistents a
l’aigua).

-

Tots els materials necessaris per a tots els taller seran subministrats per
l’adjudicatari. Serà responsabilitat de l’adjudicatari assegurar l’existència
durant tota la durada del Parc de Nadal dels materials necessaris per a
l’execució dels tallers, podent ser el seu incompliment motiu de resolució
del contracte.

-

En els tallers hi haurà d’haver en tot moment una persona amb la
qualificació de monitor/a. L’execució dels tallers o de la supervisió dels
espais d’esbarjo per part exclusiva dels ajudants de monitor es troba
expressament prohibida.

-

Correspon a aquest lot la preparació i control de l’ “Espai de pares i
mares”, un lloc on es situaran taules i cadires i a on el licitador haurà de
subministrar revistes d’actualitat de caire divers, diaris i similars, així com
sudokus i activitats semblants (sopes de lletres, etc.).

-

El guarda-robes haurà d’organitzar-se de tal forma que asseguri la
titularitat dels elements, per exemple, a través d’un sistema numèric amb
resguard al propietari que haurà d’esser entregat per a la devolució de la
peça de roba.

4.2.2. Respecte al LOT 2:
-

La instal·lació dels béns i activitats haurà d’estar complementada amb un
mínim de 12 hores abans de l’inici de l’activitat per tal de dur a terme les
comprovacions tècniques necessàries, si fos el cas. A efectes logístics,
l’adjudicatari haurà de comunicar amb el suficient avançament la data de
subministrament als Serveis Tècnics municipals.

-

Les activitats que formen part del present lot hauran de disposar, com a
mínim, d’una persona responsable que gestioni el seu accés i ús per a
cada una de les activitats i que hi serà present durant tot l’horari
d’obertura del Parc de Nadal, no podent-se utilitzar les mateixes sense la
seva supervisió. En aquest sentit, si la persona s’absenta del seu lloc de
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treball i en conseqüència, no es pot donar ús a l’activitat, tindrà la
consideració d’incompliment parcial del contracte, amb les conseqüències
legals establertes als Plecs i a la normativa d’aplicació.
-

Si algun dels bens o activitats requereix d’elements de protecció per al
seu ús, l’adjudicatari els haurà de posar a disposició dels usuaris de
forma gratuïta, assegurant la disponibilitat de diferents mesures per tal
d’adaptar-se a les necessitats que poguessin sorgir.

-

L’adjudicatari té l’obligació de dur a terme el manteniment necessari
durant tots els dies de Parc de Nadal per tal d’assegurar la seguretat i
higiene dels béns i activitats. En cas d’averia d’algun dels elements
subministrats, l’adjudicatari haurà de comunicar-ho al Consistori,
disposant d’un termini de 4 hores per a la seva reparació . En el supòsit
en que resultes inviable la seva reparació, l’adjudicatari haurà de procedir
a la substitució del bé en el mateix termini indicat.

-

La instal·lació dels béns i activitats haurà d’estar complementada amb un
mínim de 12 hores abans de l’inici de l’activitat per tal de dur a terme les
comprovacions tècniques necessàries, si fos el cas. A efectes logístics,
l’adjudicatari haurà de comunicar amb el suficient avançament la data de
subministrament als Serveis Tècnics municipals.

-

La zona de videojocs haurà d’incloure 3 videojocs diferents, un d’ells amb
ulleres de realitat virtual.

-

El subministrament d’unfables, a banda del castell i el tobogan unfables
que ja es troben delimitats, haurà d’incloure 2 unfables per diverses
edats.

-

Les activitats que formen part del present lot hauran de disposar, com a
mínim, d’una persona responsable que gestioni el seu accés i ús per a
cada una de les activitats i que hi serà present durant tot l’horari
d’obertura del Parc de Nadal, no podent-se utilitzar les mateixes sense la
seva supervisió. En aquest sentit, si la persona s’absenta del seu lloc de
treball i en conseqüència, no es pot donar ús a l’activitat, tindrà la
consideració d’incompliment parcial del contracte, amb les conseqüències
legals establertes als Plecs i a la normativa d’aplicació.

-

L’adjudicatari té l’obligació de dur a terme el manteniment necessari
durant tots els dies de Parc de Nadal per tal d’assegurar la seguretat i
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4.2.3. Respecte al LOT 3:
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higiene dels béns i activitats. En cas d’averia d’algun dels elements
subministrats, l’adjudicatari haurà de comunicar-ho al Consistori,
disposant d’un termini de 4 hores per a la seva reparació . En el supòsit
en que resultes inviable la seva reparació, l’adjudicatari haurà de procedir
a la substitució del bé en el mateix termini indicat.

4.3. A continuació s’indica la distribució dels serveis i activitats que formen part
del Parc de Nadal del present any. Aquesta distribució és susceptible de patir
canvis si l’organització municipal ho requereix. El quadrant per dies és el
següent:

DESEMBRE
Dia 21:
10:00 a 13:30h (Matí)
Carpa del pavelló:
 3x3 de futbol (LOT 2)
 Rocòdrom i tirolina (LOT 2)

Parc de nadal interior:
 Tallers: manualitats 1, manualitats 2, cuina, maquillatge (LOT 1)
 Servei de guarda-roba (LOT 1)
 Zona de pares i mares (LOT 1)
 Direcció, dinamització i monitoratge (LOT 1)
 Ludoteca (LOT 3)
 Zona de vídeojocs: 3 videojocs diferents, un d’ell amb ulleres de
realitat virtual. (LOT 3)
 Piscina de boles (LOT 3)
 2 inflables per diverses edats (LOT 3)
 Laser tag (LOT 3)
Carpa del pavelló:
 3x3 de futbol (LOT 2)
 Rocòdrom i tirolina (LOT 2)
Dia 22:

Codi Validació: 6Q5S9DL97LLMQJSMYS6YCDR57 | Verificació: http://poblamafumet.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 15

16:00 a 20:00h (Tarda)

Ajuntament de La Pobla de Mafumet
10:00 a 13:30h (Matí)
Parc de nadal interior:










Tallers: manualitats 1, manualitats 2, cuina, maquillatge (LOT 1)
Servei de guarda-roba (LOT 1)
Zona de pares i mares (LOT 1)
Direcció, dinamització i monitoratge (LOT 1)
Ludoteca (LOT 3)
Zona de vídeojocs: 3 videojocs diferents, un d’ell amb ulleres de
realitat virtual. (LOT 3)
Piscina de boles (LOT 3)
2 inflables per diverses edats (LOT 3)
Laser tag (LOT 3)

Carpa del pavelló:
 3x3 de futbol (LOT 2)
 Rocòdrom i tirolina (LOT 2)

Parc de nadal interior:
 Tallers: manualitats 1, manualitats 2, cuina, maquillatge (LOT 1)
 Servei de guarda-roba (LOT 1)
 Zona de pares i mares (LOT 1)
 Direcció, dinamització i monitoratge (LOT 1)
 Ludoteca (LOT 3)
 Zona de vídeojocs: 3 videojocs diferents, un d’ell amb ulleres de
realitat virtual. (LOT 3)
 Piscina de boles (LOT 3)
 2 inflables per diverses edats (LOT 3)
 Laser tag (LOT 3)
Carpa del pavelló:
 3x3 de futbol (LOT 2)
 Rocòdrom i tirolina (LOT 2)
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16:00 a 20:00h (Tarda)
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Dia 23:
10:00 a 13:30h (Matí)
Parc de nadal interior:
 Tallers: manualitats 1, manualitats 2, cuina, maquillatge (LOT 1)
 Servei de guarda-roba (LOT 1)
 Zona de pares i mares (LOT 1)
 Direcció, dinamització i monitoratge (LOT 1)
 Ludoteca (LOT 3)
 Zona de vídeojocs: 3 videojocs diferents, un d’ell amb ulleres de
realitat virtual. (LOT 3)
 Piscina de boles (LOT 3)
 2 inflables per diverses edats (LOT 3)
 Laser tag (LOT 3)
Carpa del pavelló:
 3x3 de futbol (LOT 2)
 Rocòdrom i tirolina (LOT 2)

Parc de nadal interior:
 Tallers: manualitats 1, manualitats 2, cuina, maquillatge (LOT 1)
 Servei de guarda-roba (LOT 1)
 Zona de pares i mares (LOT 1)
 Direcció, dinamització i monitoratge (LOT 1)
 Ludoteca (LOT 3)
 Zona de vídeojocs: 3 videojocs diferents, un d’ell amb ulleres de
realitat virtual. (LOT 3)
 Piscina de boles (LOT 3)
 2 inflables per diverses edats (LOT 3)
 Laser tag (LOT 3)
Carpa del pavelló:
 3x3 de futbol (LOT 2)
 Rocòdrom i tirolina (LOT 2)

Dia 24:
10:00 a 13:30h (Matí)
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16:00 a 20:00h (Tarda)
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Parc de nadal interior:
 Tallers: manualitats 1, manualitats 2, cuina, maquillatge (LOT 1)
 Servei de guarda-roba (LOT 1)
 Zona de pares i mares (LOT 1)
 Direcció, dinamització i monitoratge (LOT 1)
 Ludoteca (LOT 3)
 Zona de vídeojocs: 3 videojocs diferents, un d’ell amb ulleres de
realitat virtual. (LOT 3)
 Piscina de boles (LOT 3)
 2 inflables per diverses edats (LOT 3)
 Laser tag (LOT 3)
Carpa del pavelló:
 3x3 de futbol (LOT 2)
 Rocòdrom i tirolina (LOT 2)

Parc de nadal interior:
 Tallers: manualitats 1, manualitats 2, cuina, maquillatge (LOT 1)
 Servei de guarda-roba (LOT 1)
 Zona de pares i mares (LOT 1)
 Direcció, dinamització i monitoratge (LOT 1)
 Ludoteca (LOT 3)
 Zona de vídeojocs: 3 videojocs diferents, un d’ell amb ulleres de
realitat virtual. (LOT 3)
 Piscina de boles (LOT 3)
 2 inflables per diverses edats (LOT 3)
 Laser tag (LOT 3)
Carpa del pavelló:
 3x3 de futbol (LOT 2)
 Rocòdrom i tirolina (LOT 2)

Dia 27:
10:00 a 13:30h (Matí)
Carpa del pavelló:
 3x3 de futbol (LOT 2)
 Karts ecològics (LOT 2)
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16:00 a 19:00h (Tarda)
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Camara acorazada (LOT 3)
2 inflables per diverses edats (LOT 3)
Activitat wipeout (LOT 3)

16:00 a 20:00h (Tarda)

Carpa del pavelló:
 3x3 de futbol (LOT 2)
 Karts ecològics (LOT 2)
 Camara acorazada (LOT 3)
 2 inflables per diverses edats (LOT 3)
 Activitat wipeout (LOT 3)

Dia 28:

Carpa del pavelló:
 3x3 de futbol (LOT 2)
 Karts ecològics (LOT 2)
 Freestyler (LOT 2)
 Camara acorazada (LOT 3)
 2 inflables per diverses edats (LOT 3)
 Activitat wipeout (LOT 3)
16:00 a 20:00h (Tarda)
Carpa del pavelló:
 3x3 de futbol (LOT 2)
 Karts ecològics (LOT 2)
 Camara acorazada (LOT 3)
 2 inflables per diverses edats (LOT 3)
 Activitat wipeout (LOT 3)
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10:00 a 13:30h (Matí)
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Dia 29:
10:00 a 13:30h (Matí)
Carpa del pavelló:
 3x3 de futbol (LOT 2)
 Karts ecològics (LOT 2)
 Camara acorazada (LOT 3)
 2 inflables per diverses edats (LOT 3)
 Activitat wipeout (LOT 3)

16:00 a 20:00h (Tarda)
Carpa del pavelló:
 3x3 de futbol (LOT 2)
 Karts ecològics (LOT 2)
 Camara acorazada (LOT 3)
 2 inflables per diverses edats (LOT 3)
 Activitat wipeout (LOT 3)

10:00 a 13:30h (Matí)
Carpa del pavelló:
 3x3 de futbol (LOT 2)
 Karts ecològics (LOT 2)
 Camara acorazada (LOT 3)
 2 inflables per diverses edats (LOT 3)
 Activitat wipeout (LOT 3)
16:00 a 20:00h (Tarda)
Carpa del pavelló:
 3x3 de futbol (LOT 2)
 Karts ecològics (LOT 2)
 Camara acorazada (LOT 3)
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Dia 30:

Ajuntament de La Pobla de Mafumet



2 inflables per diverses edats (LOT 3)
Activitat wipeout (LOT 3)

GENER
Dia 2:
10:00 a 13:30h (Matí)
Carpa del pavelló:
 3x3 de futbol (LOT 2)
 Segways (LOT 2)
16:00 a 20:00h (Tarda)
Carpa del pavelló:
 3x3 de futbol (LOT 2)
 Segways (LOT 2)

Dia 3:

Parc de nadal interior:
 Tallers: manualitats 1, manualitats 2, cuina, maquillatge (LOT 1)
 Servei de guarda-roba (LOT 1)
 Zona de pares i mares (LOT 1)
 Direcció, dinamització i monitoratge (LOT 1)
 Ludoteca (LOT 3)
 Zona de vídeojocs: 3 videojocs diferents, un d’ell amb ulleres de
realitat virtual. (LOT 3)
 Piscina de boles (LOT 3)
 2 inflables per diverses edats (LOT 3)
 Laser tag (LOT 3)
Carpa del pavelló:
 3x3 de futbol (LOT 2)
 Segways (LOT 2)
16:00 a 20:00h (Tarda)
Parc de nadal interior:
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10:00 a 13:30h (Matí)

Ajuntament de La Pobla de Mafumet










Tallers: manualitats 1, manualitats 2, cuina, maquillatge (LOT 1)
Servei de guarda-roba (LOT 1)
Zona de pares i mares (LOT 1)
Direcció, dinamització i monitoratge (LOT 1)
Ludoteca (LOT 3)
Zona de vídeojocs: 3 videojocs diferents, un d’ell amb ulleres de
realitat virtual. (LOT 3)
Piscina de boles (LOT 3)
2 inflables per diverses edats (LOT 3)
Laser tag (LOT 3)

Carpa del pavelló:
 3x3 de futbol (LOT 2)
 Segways (LOT 2)
Dia 4:

Parc de nadal interior:
 Tallers: manualitats 1, manualitats 2, cuina, maquillatge (LOT 1)
 Servei de guarda-roba (LOT 1)
 Zona de pares i mares (LOT 1)
 Direcció, dinamització i monitoratge (LOT 1)
 Ludoteca (LOT 3)
 Zona de vídeojocs: 3 videojocs diferents, un d’ell amb ulleres de
realitat virtual. (LOT 3)
 Piscina de boles (LOT 3)
 2 inflables per diverses edats (LOT 3)
 Laser tag (LOT 3)
Carpa del pavelló:
 3x3 de futbol (LOT 2)
 Segways (LOT 2)
16:00 a 20:00h (Tarda)
Parc de nadal interior:
 Tallers: manualitats 1, manualitats 2, cuina, maquillatge (LOT 1)
 Servei de guarda-roba (LOT 1)
 Zona de pares i mares (LOT 1)
 Direcció, dinamització i monitoratge (LOT 1)
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10:00 a 13:30h (Matí)
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Ludoteca (LOT 3)
Zona de vídeojocs: 3 videojocs diferents, un d’ell amb ulleres de
realitat virtual. (LOT 3)
Piscina de boles (LOT 3)
2 inflables per diverses edats (LOT 3)
Laser tag (LOT 3)

Carpa del pavelló:
 3x3 de futbol (LOT 2)
 Segways (LOT 2)

Cinquena. Altres obligacions de l’adjudicatari.
5.1. L’adjudicatari ha de respondre amb la seva pòlissa de responsabilitat civil
dels accidents dels seus professionals i de qualsevols altres que es produïssin
en el marc de l’execució dels serveis a persones o béns, inclosos els possibles
danys personals als usuaris que dels serveis o subministraments es derivessin.
5.2. Si s’escau, i sempre que sigui possible, les activitats que es desenvolupin
hauran d’estar adaptades a infants amb NEE (necessitats educatives especials) i
mobilitat reduïda, i disposar de materials adequats per a aquest fi.

5.4. A petició de l’Ajuntament, l’adjudicatari haurà de reunir-se amb el tècnic
responsable designat pel Consistori i/o facilitar-li la informació que li requereixi
quantes vegades es consideri adient amb l’objectiu de corregir possibles
deficiències, implementar possibles millores i, en general, assegurar la correcta
execució del contracte.

Document signat electrònicament

Codi Validació: 6Q5S9DL97LLMQJSMYS6YCDR57 | Verificació: http://poblamafumet.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 15 de 15

5.3. El contractista s’obliga a procedir a la immediata substitució del personal que
no actuï adequadament i quan així ho demani l’Ajuntament de la Pobla de
Mafumet per personal amb la mateixa titulació que la persona rellevada.

