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PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
CLÀUSULA 1. Objecte del contracte
Contractació per dur a terme la gestió, organització, desenvolupament, dinamització,
seguiment i avaluació del servei del projecte “El Prat, ciutat dels infants” en els seus dos
eixos, el Consell dels Infants i els tallers de participació a les escoles. Actualment està
inserit en el marc del Programa transversal de Participació del Departament d’Educació, a
fi i efecte de fomentar la participació de la comunitat educativa, per enfortir el paper
actiu dels infants de la ciutat, i identificar i desenvolupar el potencial educatiu dels agents
de l’entorn.
El Consell dels Infants també consta com una de les accions del Pla d’Actuació Municipal
(PAM), que insta a continuar impulsant aquest Consell com a plataforma de participació
dels infants de la ciutat.
Les activitats del Projecte “El Prat, ciutat dels infants”, es duran a terme a centres
educatius del Prat de Llobregat, al Departament d’Educació i/o a equipaments públics del
Prat de Llobregat, de forma presencial i/o telemàtica.
CLÀUSULA 2. Programa de Participació
El Projecte “El Prat, ciutat dels infants” estructura la participació de la infància al Prat, i
en conseqüència està inserit al Programa de Participació del Departament d’Educació.
2.1. Valors i elements metodològics transversals
Els valors que regeixen de forma transversal tots els programes de la secció d’Educació, i
per tant el Programa de Participació, són: igualtat d’oportunitats, inclusió, equitat,
corresponsabilitat, i retorn i servei a la comunitat a partir dels aprenentatges
desenvolupats.
La secció d’Educació contempla tres elements metodològics transversals per a tots els
programes i els projectes que els integren:
 Intervenció comunitària, entesa com un procés que a través de la participació i la
interrelació de les persones per assolir objectius comuns, afavoreix el seu
apoderament cultural, social i educatiu, així com la generació de canvis en
l’entorn.
 Comunicació, integrada com a instrument educatiu que ha d’acompanyar el
desenvolupament de qualsevol dels objectius que es plantegen.
 La pròpia Participació, entesa com a implicació i responsabilitat compartida, tant
de la ciutadania com dels professionals dels diferents àmbits.
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2.2. El Programa de Participació

El projecte “El Prat, ciutat dels Infants” està inserit en el marc del Programa transversal
de Participació de la secció d’Educació, sent la participació un dels elements metodològics
transversals de la secció. La Participació entesa com a implicació i responsabilitat
compartida, tant de la ciutadania com de les professionals dels diferents àmbits. El
Programa de Participació en el que s’ubica el projecte en qüestió, té com a línies de
desenvolupament fomentar la participació de la comunitat educativa, per enfortir el
paper actiu dels infants de la ciutat, i identificar i desenvolupar el potencial educatiu dels
agents de l’entorn. En conseqüència es marca els següents objectius de programa:
 Gestionar i coordinar la participació de la comunitat educativa en els diferents
espais i òrgans de participació.
 Promoure la participació activa dels infants en la vida comunitària i en el
desenvolupament de la ciutat, a través de la coordinació del projecte “El Prat,
Ciutat dels Infants”.
El Programa de Participació forma part del Pla Director de Participació Ciutadana de
l’Ajuntament del Prat de Llobregat.
El Programa de Participació s’ordena en sis projectes: Prat Famílies AMPA/AFA,
Assessorament, CEM, Camins Escolars, Ús social dels centres, i “El Prat, ciutat dels
Infants”.
CLÀUSULA 3. Projecte “El Prat, ciutat dels Infants”
3.1. Definició i accions del servei
“El Prat, ciutat dels infants” promou els valors, metodologia i objectius del Programa de
Participació. El projecte estructura la participació de la infància al Prat a través dels seus
dos eixos, el Consell dels Infants (òrgan formal de participació de la infància) i els tallers
de participació a les escoles.
1. El Consell dels Infants és un òrgan de participació dels infants del Prat, que
permet que els nois i noies del municipi puguin col·laborar activament en la
construcció, desenvolupament i millora de la seva ciutat. Des de 1999 repensa la
ciutat d’acord amb les seves necessitats i suggeriments.
En relació al Pla de Treball i competències, el Consell ha de comptar amb
autoorganització i autonomia. La seva principal tasca és opinar i fer propostes
sobre qualsevol tema relacionat amb la ciutat, a través de l’elaboració d’un pla de
Treball escollit pels propis infants o encarregat a ells; oferir-los assessorament i
valorar les propostes; dinamitzar durant les sessions la feina entorn al pla de
treball; i promoure i acompanyar en la realització d’accions del propi Consell
entorn al Pla de Treball a la ciutat. Els consellers i conselleres tenen un mandat de
dos cursos escolars. Cada any es renoven la meitat de membres del Consell.
Periodicitat: El Consell es reuneix un cop al mes de manera ordinària durant el
curs escolar (setembre a juny) i les vegades que siguin necessàries de manera
extraordinària. Les reunions tenen una durada d’una hora i mitja
aproximadament, i es fan en horari extraescolar.
2. Els Tallers de Participació es fan cada curs a les escoles públiques i concertades de
la ciutat als nivells de 5è de primària. Es tracta d’una sessió que es porta a terme
amb cada grup classe. Es treballa el concepte de Participació des del punt de vista
de l’infant. Alhora es presenta i s’explica el Consell dels Infants, i es convida als
infants que ho desitgin a presentar la seva candidatura.
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3.2. Objectius específics del Projecte
El Projecte ha de respondre als valors transversals de la secció d’Educació, als
elements metodològics transversals i als objectius generals del Programa de
Participació. Al mateix temps el Projecte també ha de respondre als següents
objectius específics per al període de contractació del servei:
 Promoure la cultura de la participació i dels principis democràtics en els infants
del Prat.
 Promoure els drets de la infància al Prat de Llobregat.
 Repensar la ciutat a partir de la participació dels infants, com a garantia d’una
ciutat millor.
 Definir noves i més freqüents estratègies de connexió entre el Consell dels
Infants i els alumnes dels centres educatius, així com dels infants del Prat en
general.
 Connectar la temàtica de ciutat escollida pel Consell amb espais de presa de
decisions municipals i els serveis o regidories que hi estan relacionades.
 Impulsar una major visualització de la tasca de representació i participació
dels infants en la construcció de la ciutat.
 Connectar el Consell dels Infants amb els processos de participació d'infants i
adolescents que es porten a terme en els centres de secundària obligatòria i
amb la Regidoria de Joventut.
3.3. Criteris pedagògics aplicats a les accions del projecte
Es pretén millorar les competències social i ciutadana i d’autonomia i iniciativa personal
des d’una diversitat de metodologies actives i innovadores.
 Metodologies que motivin a la ciutadania a la participació.
 Metodologies alineades amb una concepció de l’educació a temps complert i en
tots els espais de la vida quotidiana dels infants.
 Enfocaments que responguin als interessos i necessitats de la ciutadania.
 Aprenentatge vivencial.
 Ambient tolerant, constructiu, dinàmic, democràtic i participatiu.
 Metodologies que motivin la connexió de les conselleres amb els centres
educatius i la comunitat.
 Treball en xarxa.
3.4. Destinataris
 Consell dels Infants: El Consell està format per un mínim de 20 i un màxim de
30 infants entre 11 i 13 anys (6è de primària i 1r d’ESO). Tots els infants
empadronats a la ciutat que en el moment d’iniciar el període de renovació
tinguin l’edat necessària, poden presentar candidatura per formar part del
Consell.
L’elecció dels infants membres del Consell es fa per sorteig públic entre tots
els infants del Prat que hagin presentat candidatura dins el termini establert.
La candidatura es pot presentar a través d’una butlleta que es distribueix als
Tallers de Participació i d’altres accions que l’Ajuntament consideri oportunes.
 Tallers de Participació: Infants de 5è de primària dels centres educatius públics
i concertats del Prat de Llobregat.
 El Projecte “El Prat, ciutat dels Infants” té com a destinataris finals tots els
infants de la ciutat, i per extensió, i en la mesura en què el Consell transforma
la ciutat des del punt de vista de l’infant, a tota la comunitat del Prat.

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

3/11

3.5.1. Característiques del servei
El servei consisteix en:
1. Preparar, dinamitzar i avaluar les sessions ordinàries del Consell dels Infants.
S’estructuren en 10 sessions ordinàries de 1.30h. cadascuna, un cop al mes.
Aquestes sessions seran presencials, però si el context no ho permet hauran de
ser telemàtiques.
Preparar, dinamitzar i avaluar les sessions extraordinàries que s’hagin de dur a
terme. Aquestes sessions seran presencials, però si el context no ho permet
hauran de ser telemàtiques. Aquestes són:
 Acte de Renovació: acte institucional on es renova la meitat del consell un
cop l’any.


Participació a la Mostra d’Entitats: estand amb activitats per donar a
conèixer a tots els nens i nenes de la ciutat el Consell dels Infants (quines
activitats fem, com funciona el consell, com poden participar,...). La
Mostra d’Entitats es du a terme al llarg d’un cap de setmana de desembre,
de divendres tarda a diumenge matí.



Sorteig anual del Consell dels infants: L’elecció dels infants membres del
Consell es fa per sorteig públic entre tots els nois i noies que hagin
presentat candidatura. La candidatura es pot presentar de dues maneres:
a través de tallers de participació que es fan de manera voluntària a les
escoles públiques i concertades de la ciutat (nivell de 5è d’educació
primària), o omplint una butlleta d’inscripció enviada per correu. És
necessari el consentiment de les famílies. El mandat dels nois i noies del
Consell dels Infants és de dos anys. Es renova anualment el 50% dels
infants membres.
El Consell es reunirà de forma extraordinària les vegades que siguin
necessàries.



2. Preparar, dinamitzar i avaluar els Tallers de participació a les classes de 5è de
primària del Prat de Llobregat: 1 sessió anual a cada classe de 5è de primària dels
16 centres de primària públics i concertats del Prat (50 minuts per sessió
aproximadament). Aquests tallers seran presencials, però si el context no ho
permet hauran de ser telemàtics.
3. Coordinar la dinamització del Consell dels Infants i els tallers de participació,
presentant una proposta inicial a principi de curs, fent el seguiment al llarg del
curs i presentant una memòria avaluadora i amb propostes de millora a final de
curs lectiu:


Proposta de dinamització del projecte pel curs corresponent: Es presentarà
una proposta de treball pel Consell dels Infants i pels Tallers de Participació
a inici de cada curs lectiu, durant la primera quinzena de setembre.
Aquesta proposta s’haurà de consensuar amb l’Ajuntament del Prat de
Llobregat i corregir segons les seves indicacions. Aquesta proposta haurà
d’especificar el següent:
o

La proposta metodològica i els criteris pedagògics, tenint en compte
els definits anteriorment, a la clàusula 3.3.
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o
o

o
o

Els objectius que es desenvoluparan al llarg del curs, tenint en
compte els definits anteriorment, a la clàusula 3.2.
Proposta de desenvolupament de les sessions del Consell i dels
tallers de participació, tenint en compte el tema de treball
i els
objectius generals del Programa de participació, els objectius
específics del projecte i els valors transversals del Departament
d’Educació.
Fitxa de programació per a cada activitat i taller de participació.
Cronograma de desenvolupament de les activitats en relació amb el
temps a dur-les a terme (un curs lectiu).

La no presentació d’aquesta proposta a inici de cada curs durant la primera quinzena de
setembre, i amb les especificitats abans exposades, es considerarà una infracció greu del
contracte.
 Seguiment al llarg del curs: Per tal de fer aquest seguiment, a principi de
curs lectiu, durant la primera quinzena de setembre, es presentaran els
següents documents juntament amb la proposta inicial, i s’hauran de
consensuar amb l’Ajuntament del Prat de Llobregat i corregir segons les
seves indicacions.:
o Fitxa de seguiment de cada infant del Consell.
o Protocol de comunicació amb l’Ajuntament i amb les famílies del
Consell dels Infants al llarg del curs. Les eines comunicatives que
constaran en aquest protocol (correu electrònic, WhatsApp...) es
pactaran amb l’Ajuntament.
o Protocol de gestió de les reserves en cas de baixa d’un/a
conseller/a.
o Fitxa d’avaluació de cada activitat i taller de participació.
o Cronograma de desenvolupament dels espais de seguiment i
valoració continuada del projecte al llarg del curs, tant els establerts
pel personal del servei com els establerts entre la coordinació del
servei i l’Ajuntament del Prat de Llobregat.
La no presentació d’aquests documents a inici de cada curs durant la primera quinzena
de setembre, i amb les especificitats abans exposades, es considerarà una infracció greu
del contracte.
 Memòria avaluadora del curs: Haurà de descriure valorar i avaluar
qualitativa i quantitativament el curs lectiu del projecte, i s’haurà de
presentar al final de cada curs lectiu, no més tard del 30 de juny. El
document final s’haurà de consensuar amb l’Ajuntament del Prat de
Llobregat i corregir segons les seves indicacions. Haurà d’incloure:
o Descripció de les activitats dutes a terme al llarg del curs lectiu.
o Valoració quantitativa i qualitativa dels objectius generals i
específics assolits.
o Indicadors de verificació: Assistència, nombre d’activitats, sessions i
tallers, objectius del projecte concret, el programa de Participació i
els valors transversals del Departament d’Educació de l’Ajuntament.
o Grau de compliment de la proposta inicial, dels cronogrames i
protocols establerts.
o Propostes de millora pel curs vinent, en funció de la valoració del
curs passat.
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La no presentació d’aquest document a final de cada curs, no més tard del 30 de juny i
amb les especificitats abans exposades, es considerarà una infracció greu del contracte.
3.5.2. Dotació del personal per al servei
En cas de noves incorporacions per la correcta execució del contracte, s’estableixen els
següents perfils:
 Perfil de la persona que exerceixi les funcions de coordinació
La persona coordinadora haurà de ser major d’edat, i estar en possessió del títol de
graduada universitària o equivalent en els àmbits de l’educació. Haurà de tenir
experiència demostrada en l’àmbit de la participació amb infants i adolescents (mínim de
2 anys). S’haurà d’acreditar aquesta solvència mitjançant certificats de tercers.


Perfil del/la dinamitzador/a

Els/les dinamitzadors/es hauran de ser persones majors d’edat, i estar en possessió del
títol de monitor/a o de director/a d’activitats d’educació en el lleure. Hauran de tenir
experiència demostrada en el sector educatiu en l’àmbit formal o del lleure (mínim de 1
any). S’haurà d’acreditar aquesta solvència mitjançant certificats de tercers.
3.5.3. Horari, ràtio d’Infants per grup i ubicació de la dinamització del Projecte
Horari de l’atenció directa:
 El Consell es reuneix a l’Ajuntament, en centres educatius o de forma telemàtica
un cop al mes de manera ordinària durant el curs escolar (setembre a juny) i les
vegades que siguin necessàries de manera extraordinària. Les reunions tenen una
durada d’una hora i mitja aproximadament, i es fan en horari extraescolar.
Les persones dinamitzadores hauran de presentar-se amb un mínim de 30 minuts
d’antelació a l’atenció directa (preparació de l'espai i el material de la sessió), i
finalitzaran el seu horari 30 minuts posteriors a aquesta atenció directa (valoració
d ela sessió, posada en comú amb la persona coordinadora i la tècnica
responsable i recollida de la sala i el material usat).
 L’horari dels Tallers de participació s’haurà de pactar i concretar amb cada centre
educatiu.
 L’empresa adjudicatària haurà de presentar una proposta horària i temporal
(cronograma) per establir els horaris necessaris per a realitzar les tasques
anteriorment designades al personal dinamitzador i coordinador del projecte. La
proposta horària de mínims ha de constar del següent:
hores
estimades
TASQUES
DE
COORDINACIÓ DEL
PROJECTE
TASQUES
DE
DINAMITZACIÓ
CONSELL
DELS
INFANTS

Exercici de les tasques establertes a la clàusula 3.5.4 del Plec de
Condicions tècniques

80
Dinamitzar sessions ordinàries del Consell (hora de dedicació directa)
Mostra d'entitats (hora de dedicació directa)

TALLERS
PARTICIPACIÓ

80

Temps de dedicació indirecta (preparació, avaluacions, programació i
altres tasques de naturalesa anàloga descrites a la clàusula 3.5.3 del
Plec de Prescripcions tècniques)

DE Temps de dedicació indirecta (preparació, avaluacions, programació i
altres tasques de naturalesa anàloga descrites a la clàusula 3.5.3 del
Plec de Prescripcions tècniques)
Dinamització dels tallers de participació

40
50
30
30
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CNIAC

Acompanyament i assistència reunions

6

Ràtio del Consell:
 El Consell està format per un mínim de 20 i un màxim de 30 nois i noies d’entre
11 i 13 anys.
Ubicació de la dinamització del projecte:
 Les sessions ordinàries es duen a terme a una de les seus de l’Ajuntament
(C/Centre, 26), tot i que poden ubicar-se en altres espais de l’ajuntament o dels
centres educatius del municipi, o en format telemàtic, si la naturalesa de la sessió
ho requereix. 
 L’acte de Renovació es du a terme al saló de plens de l’Ajuntament (plaça de la
Vila)
 La Mostra d’Entitats de la Fira del Gall es du a terme al recinte de la Granja de la
Ricarda del Prat de Llobregat.
 El sorteig de l’acte de Renovació es realitza en algun equipament cultural o centre
educatiu del municipi.
 Els tallers de participació es realitzen a totes les escoles públiques i concertades
de primària del Prat.
3.5.4. Funcions dels/les dinamitzadors/es
Els/les dos dinamitzadors/es exerciran aquestes funcions del Consell dels Infants i dels
Tallers de Participació:
Consell dels Infants:
 Motivar l’assistència de tots els infants membres del Consell.
 Fomentar la cohesió del grup d’infants.
 Fomentar un ambient tolerant, constructiu, dinàmic, democràtic i participatiu.
 Participar activament en els espais de preparació i organització de cadascuna de
les sessions de treball del Consell de setembre a juny (un cop al mes de manera
ordinària, i les vegades que siguin necessàries de manera extraordinària).
 Dinamitzar activament les sessions de treball del Consell de setembre a juny (un
cop al mes de manera ordinària, i les vegades que siguin necessàries de manera
extraordinària).
 Participar activament en els espais d’avaluació i propostes de millora de
cadascuna de les sessions de treball del Consell de setembre a juny (un cop al
mes de manera ordinària, i les vegades que siguin necessàries de manera
extraordinària).
 Participar activament en els espais de preparació i organització de l’Acte de anual
Renovació del Consell.
 Dinamitzar activament l’Acte anual de Renovació del Consell.
 Participar activament en els espais d’avaluació i propostes de millora de l’Acte
anual de Renovació del Consell.
 Participar activament en els espais de preparació i organització (definició de
continguts en funció del pla de treball del curs, preparació del material emprat per
les activitats i la informació referent al Consell de l’estand, etc.) de la participació
del Consell a la Mostra d’Entitats a la Fira del Gall, que es realitza anualment.
 Dinamitzar activament la participació del Consell a la Mostra d’Entitats a la Fira del
Gall que es realitza anualment al llarg de tres dies consecutius (divendres,
dissabte i diumenge).
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Participar activament en els espais d’avaluació i propostes de millora de la
participació del Consell a la Mostra d’Entitats a la Fira del Gall.
Participar activament en els espais de preparació i organització de la Trobada
anual amb l’Alcalde del Prat de Llobregat.
Dinamitzar activament la Trobada anual amb l’Alcalde del Prat de Llobregat.
Participar activament en els espais d’avaluació i propostes de millora de la
Trobada anual amb l’Alcalde del Prat de Llobregat.
Participar activament en els espais de preparació i organització del sorteig anual
del Consell.
Dinamitzar activament el sorteig anual del Consell.
Participar activament en els espais d’avaluació i propostes de millora del sorteig
anual del Consell.
Participar activament en els espais de preparació i organització de les sortides en
cap de setmana o altres activitats esporàdiques que es considerin oportunes en
relació al pla de treball.
Dinamitzar activament les sortides en cap de setmana o altres activitats
esporàdiques que es considerin oportunes en relació al pla de treball.
Participar activament en els espais d’avaluació i propostes de millora de les
sortides en cap de setmana o altres activitats esporàdiques que es considerin
oportunes en relació al pla de treball.
Participar activament en els espais d’avaluació i propostes de millora per a la
memòria de curs del projecte.

Tallers de participació:
 Participar activament en els espais de preparació i organització dels tallers a les
aules (preparació dels materials didàctics i l’estructura dels tallers).
 Dinamitzar activament els tallers de participació a les aules treballant el concepte
de Participació des del punt de vista de l’infant i presentant el Consell dels Infants
per convidar als infants que ho desitgin a presentar la seva candidatura.
 Fomentar un ambient tolerant, constructiu, dinàmic, democràtic i participatiu.
 Participar activament en els espais d’avaluació i propostes de millora dels tallers
de participació.
Altres funcions:
 Participar activament, si la secció d’Educació de l’Ajuntament del Prat ho considera
oportú, en el Programa de Participació i altres accions d’aquest desenvolupades
per l’Ajuntament (jornades, presentacions, entorns d’aprenentatge, laboratoris,
preparació de materials...).
 Dinamització de l’espai web i de les xarxes socials del Projecte “El Prat, ciutat dels
infants”.
 Consell Nacional de la Infància i l’Adolescència (CNIAC):Assistir a les reunions i
formacions de seguiment del CNIAC.
3.5.5. Funcions de la persona coordinadora del projecte
Coordinarà tot el Projecte “El Prat, ciutat dels Infants”, alhora que també serà
dinamitzadora, exercint totes les tasques anteriorment esmentades.
 Coordinar, dirigir i supervisar l’equip dinamitzador. Assignar, recordar i motivar
les tasques de l’equip.
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Garantir que l’equip dinamitzador exerceix les seves tasques i activitats
assignades.
Garantir que totes i cadascuna de les activitats i accions realitzades al projecte
responen als objectius generals del programa i als objectius específics del
projecte, així com als valors transversals, elements metodològics i criteris
pedagògics abans esmentats.
Buscar i proposar tots els recursos, eines i acompanyaments possibles per a
l’aprofundiment del Consell amb la temàtica del Pla de Treball.
Realitzar la comunicació amb les famílies per totes i cadascuna de les accions que
conformen el projecte, a través de les eines establertes des del projecte: grup de
WhatsApp, telèfon i correu electrònic, (seguiment dels infants, comunicació
d’incidències, recordatoris previs de totes les activitats i sessions, notificacions de
documentació o material a portar, ...); així com traslladar a les famílies el
material fotogràfic i audiovisual i propostes relacionades amb el pla de treball i el
municipi.
En cas de baixa d’un/a conseller/a, gestió de les reserves.
Coordinació periòdica amb el/la tècnic/a responsable de la secció d’educació per la
gestió i dinamització de les xarxes socials i web del Consell dels Infants.
Consell Nacional de la Infància i l’Adolescència (CNIAC): Dinamització,
comunicació amb les famílies i membres vocals del municipi del CNIAC i el Consell
Territorial, assistir a les reunions de seguiment del CNIAC.
Participar activament de les trobades de coordinació, gestió, seguiment i avaluació
del projecte amb la persona tècnica responsable del projecte, amb una
periodicitat mínima de dos mesos.
Fer un seguiment acurat del projecte: coordinació, gestió i desenvolupament dels
espais de preparació i organització de les sessions ordinàries i extraordinàries del
Consell amb el personal dinamitzador. Documentació de tots i cadascun d’aquests
espais de preparació i coordinació (un document de programació per sessió o
activitat).
Redacció de les actes de totes i cadascuna de les sessions, activitats o sortides del
Consell (o en el cas de ser redactades per les conselleres, supervisió de les actes).
Fer un seguiment acurat del projecte: coordinació, gestió i desenvolupament dels
espais d'avaluació i de propostes de millora de les sessions ordinàries i
extraordinàries del Consell amb el personal dinamitzador.
Coordinació amb els centres per establir mecanismes de relació entre el Consell
dels Infants i la resta de l’alumnat dels seus centres de pertinença.
Coordinació, si s’escau, amb la Regidoria de Joventut, fent d’enllaç amb els
projectes derivats del Pla Jove.
Afavorir, previ contacte amb els centres, la participació de totes les escoles del
Prat als tallers de participació en el nivell de 5è de primària.
Concretar i calendaritzar les dates dels tallers de participació amb els centres
educatius de primària del Prat de Llobregat.
Elaborar tota la documentació detallada en el punt 3 de la Clàusula 3.5 d’aquest
Plec (Proposta de dinamització inicial, documents de seguiment al llarg del curs i
memòria avaluadora del curs), segons les pautes i els terminis referits a la
clàusula esmentada.
Establir contacte, atendre i mantenir informats als centres educatius i a la persona
responsable tècnica de la secció d’Educació sobre qualsevol incidència relativa al
projecte.
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CLÀUSULA 4. Condicions generals
4.1. Obligacions de l’adjudicatari
 L’empresa adjudicatària haurà de coordinar i rendir compte del bon
desenvolupament de les tasques definides en el Plec de Prescripcions Tècniques.
 L’empresa adjudicatària haurà d'incorporar al servei els/les professionals
necessaris/es per tal de tenir garantida la qualitat del servei, i es compleixin els
paràmetres enunciats a la Clàusula 3.
 L’empresa adjudicatària haurà d'aportar al servei els recursos tècnics i materials
necessaris per tal de tenir garantida la qualitat del servei, i es compleixin els
paràmetres enunciats a la Clàusula 3.
 L’empresa adjudicatària haurà de responsabilitzar-se de la coordinació i
comunicació continuada amb les professionals i referents municipals del projecte,
el programa i d’altres projectes i programes relacionats, així com amb les famílies,
els infants i els centres educatius del municipi.
 L’empresa adjudicatària haurà de presentar una proposta horària i temporal
(cronograma) per a realitzar les tasques designades al personal dinamitzador i
coordinador del projecte en la Clàusula 3.
 L’empresa adjudicatària haurà de presentar un Pla de Substitucions per cobrir
incidències i baixes. Haurà de substituir immediatament, si s'escau, les
professionals necessàries en cas de baixa o absència d'un/a de les professionals
per la prestació del servei, prèvia comunicació a l’Ajuntament. En el cas de que la
substitució immediata no sigui possible, es considerarà en la justificació de la
despesa del programa, fent les deduccions corresponents a les factures mensuals.
Les persones que substitueixin aquestes baixes o absències hauran de tenir el
mateix perfil i requisits detallats a la CLÀUSULA 3 del present plec. El termini
màxim de substitució serà de 4 setmanes. Es considerarà infracció greu del
contracte la no substitució del personal en el termini màxim de substitució previst
anteriorment.
 L’empresa adjudicatària es compromet a realitzar les formacions corresponents a
les persones professionals incorporades al projecte en els àmbits corresponents a
l'educació, els processos participatius, l’infància, l'adolescència i l'educació en el
lleure, així com les formacions establertes en la normativa laboral vigent.
Tanmateix, les persones professionals incorporades hauran d’assistir a les
formacions i jornades que es puguin organitzar per l’Ajuntament o per la
Diputació de Barcelona.
 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.
 Cal significar que tot el personal que presti els serveis objecte del present
contracte, dependrà exclusivament de l'adjudicatari a tots els efectes, sense que
entre ells i l'Ajuntament del Prat de Llobregat hi hagi cap vincle de dependència.
 L’adjudicatari haurà d'informar per escrit a l'Ajuntament de qualsevol incidència,
queixa o situació que afecti el bon funcionament del servei. Haurà de sotmetre's
en tot moment a les ordres, indicacions o observacions que dicti l'Ajuntament en
relació al servei.
 En qualsevol difusió d'activitats o serveis que es dugui a terme en relació al
servei, l’adjudicatari haurà de fer constar la titularitat municipal, els logotips i
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imatge gràfica del Consell i els que determini l’Ajuntament. Totes les difusions
hauran d’estar autoritzades per l’Ajuntament, i s’hauran de fer d’acord amb els
criteris de les imatges corporatives.
L’adjudicatari haurà de fer bon ús de les instal·lacions i el mobiliari, i mantenir-los
en bon estat.
L’adjudicatari haurà de presentar, a principi de curs, una proposta de dinamització
del projecte pel curs corresponent en els terminis, forma i continguts establerts a
la clàusula 3.5.1. Es considerarà infracció greu del contracte la no presentació
d’aquesta proposta en els terminis, forma i contingut establert si consensuats
prèviament amb l’Ajuntament.
També haurà de presentar, a principi de curs, la documentació requerida en forma
i continguts establerts a la clàusula 3.5.1. pel seguiment del projecte al llarg del
curs. Es considerarà infracció greu del contracte la no presentació d’aquesta
proposta en els terminis, forma i contingut establerts i consensuats prèviament
amb l’Ajuntament.
L’adjudicatari haurà de presentar, a final de cada curs, una memòria avaluadora
del curs, en forma i continguts establerts a la clàusula 3.5.1. pel seguiment del
projecte al llarg del curs. Es considerarà infracció greu del contracte la no
presentació d’aquesta proposta en els terminis, forma i contingut establerts i
consensuats prèviament amb l’Ajuntament.
.

4.3. Drets de l’adjudicatari
Percebre les tarifes corresponents a la prestació del servei convocat.
El suport de la secció d'Educació de l'Ajuntament amb tot allò que estigui relacionat amb
el desenvolupament del projecte.

El Prat de Llobregat
F_GRPFIRMA_CAPS
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